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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

• Cea mai tînără unitate 
industrială a municipiului 
Buzău — iabrica de zahăr — 
a atins parametrii proiectați, 
putînd astiel prelucra 3 000 
tone de sfeclă în 24 de ore. 
Acest lucru face posibilă în
cheierea actualei campanii 
de prelucrare a sfeclei de 
zahăr cu 15 zile mai devre
me. Totodată au fost defini
tivate tehnologiile de fabri
cație pen! 
60 000 tone

u obținerea 
do zahăr an’

douâ

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
— .i ....... . ■,—]■« -|-7^7-mrTWtlWMIWMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România și-a început luni dimineața lucrările în cadrul celei de-a douăsprezecea sesiuni a celei de-a V-a legislaturi.La lucrări iau parte, alături de deputați, numeroși invitați : conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale.Iau parte, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, precum și ziariști români, corespondenți ai presei străine.Ora 10. Deputății și invitații au Intimpinat cu puternice și îndelungi aplauze pe conducătorii partidului ți statului.în loja din dreapta au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe A- postol, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- . lescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- deț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.în loja din stînga se aflau mem- 151'1' Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Ștefan Voi tec, președintele Marii Adunări Naționale.Deputății au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Codului de procedu
ră penală al Republicii Socialiste 
România.

2. Proiectul de lege pentru pu
nerea în aplicare a Codului penal 
al Republicii Socialiste România, 
din 21 iunie 1968.

3. Proiectul -de Lege pentru pu
nerea în aplicare a Codului de pro
cedură penală al Republicii Socia
liste România.

4. Proiectul de lege privind sta
bilirea și sancționarea contraven
țiilor.

5. Proiectul de lege privind pre
gătirea tineretului pentru apărarea 
patriei.

6. Proiectul de Lege privind mo-
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— Expunerea asupra proiectului Codului de proce
dură penală

— Raportul Comisiei juridice cu privire la proiec
tul Codului de procedură penală

— Cuvîntul deputaților
(Continuare în pag. a IH-a)

Exploratori 
ai lumii 

moleculelor

• Dup- ___ _
' de la intrarea în 

fabrica de produ=„
• dice din cadrul Combinatului
■ chimic de la Hm. Vîlcea a 

depășit cu 2 900 000 lei va-
• loarea producției globale
■ planificate ți cu peste 1 mi- 

lion lei pe cea a producției
• marfă vîndută și încasată. 
' în același timp, productivi- 
' tdtea muncii a crescut cu
■ 11,4 la sută, cheltuielile au 
; fost reduse sub prevederi, 
, iar volumul de beneficii a 
’ sporit cu 350 000 lei. Aceste

succese se datoresc faptului 
. că,' încă după primele 30 de
■ zile de exploatare, unitatea 

și-a atins capacitatea de 
producție prevăzută în pro
iecte, deși perioada de rea-

’ Uzare integrală a parametri- 
’ lor era fixată îr^proiecte la 
' peste 20 de luni?

(Agerpres)

Despre activitatea institutului de cercetări petrochimice poți afla multe nu numai în Ploiești, acolo un- de-și are sediul, ci și undeva în Moldova, la Săvinești sau la Bor- zești, în marile combinate unde se nasc, în game infinite, prin misterioase sinteze, derivatele utilizabile ale petrolului. Solid îm- plîntată în pămînt, cu vîrful argintiu în nori, vegetația modernă de coloane și turnuri poartă, ferecate în duritatea metalului, substanțe în curgere neîntreruptă, savant prefăcute în lînă, stofă sau cauciuc. în toate acestea, se află ceva din munca oamenilor cu halate albe pe care aveam să-i cunosc aici, la Ploiești, în fața aparatelor de laborator sau studiind în bibliotecă.Chiar de la început, în petrochimie, cercetarea s-a constituit ca o componentă inseparabilă a producției, fiind adesea impulsul spre saltul calitativ în pretențioasa tehnologie care transformă „aurul negru" în alte ne

numărate materii cu valoare superioară. Astăzi cu greu se mai poate concepe industria petrochimică fără aportul cercetărilor de laborator, iar o monografie a acestei ramuri de prestigiu a economiei românești nu se poate scrie fără a sublinia valoarea în carate de inteligență și în milioane de lei a ideilor celor care în fața aparatelor și în insta- lațiile-pilot au imaginat clipa următoare «au ziua de mîine a petrochimiei românești....Vizităm Institutul de cercetări petrochimice din Ploiești; clădirea albă și luminoasă este centrul unui cartier al chimiei ploieș- tene, în care fac bună vecinătate uzine și unități de cercetare. Te întîmpină de la ușă liniștea continuă în care se zămislesc ideile. Lumea vastă a compușilor organici se desface șl se reface, apoi, de mii de ori, în tot atîtea experiențe, în fața ochilor acelora care prin păienjenișul de sticlă al instalațiilor urmăresc re- aultatul, unul aingur,

favorabil tehnologiei industriale.Muncind cu seriozitate și migală, cercetătorii institutului i-au creat acestuia un renume care a depășit de mult cadrul național. Preocupări permanente : valorificarea superioară (deci integrală) a țițeiului, Chimizarea avansată a fracțiunilor petroliere obținute. Institutul, avînd aproape în totalitate cercetări cu a- plicare imediată în industrie, a reușit să îmbunătățească tehnologiile existente de fabricație ale marilor unități petrochimice : peste 20 de uzine îi sînt beneficiare — un «istem eficace de colaborări contractuale a fost stabilit cu acestea. Rezultate de primă importanță sînt deja bine cunoscute în țară : obținerea de noi sorturi de mase plastice șl rășini sintetice prin valorificarea subproduselor rezultate la
Radu GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a V-a)

întoarcerea tovarășului

Paul Nîculescu-Mizil 

de la Budapesta

ÎN ZIARUL DE AZI:

Luni dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Budapesta, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care, Ia invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită de prietenie în R.P. UngarăLa sosire, în Gara de Nord, •erau prezenți .tovarășii Gheorghe

Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Iile Rădulescu, Bujor Sion și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de fațâ Jozsef Vince, ambasadorul R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

• PIERDERI NERECU
PERABILE ÎNTR-UN IM
PORTANT SECTOR AL 
ZOOTEHNIEI. CE AU DE 
SPUS ORGANELE AGRI
COLE? • INTEGRAREA 
REZULTATELOR EXPERI
MENTULUI PEDAGOGIC 
ÎN ACTIVITATEA CU
RENTĂ A ȘCOLII

I
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LITERATURĂ
NU REFLECTĂ DOAR,a industriei noastre la propria

DEZVOLTAREA CONTINUĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE IMPUNE

sa dotare cu mașini și utilaje 01 plămădește

DUPĂ UN AN DE SLABA CONJUNCTURA

In industria construcțiilor de mașini se desfășoară — ca urmare a indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R. — o acțiune susținută pentru diversificarea producției și ridicarea gradului de tehnicitate a produselor, pentru asigurarea într-o măsură tot mai mare a utilajelor și aparatajelor necesare economiei naționale. Aceasta creează condiții pentru reducerea sistematică a importurilor la o serie de mașini și utilaje cerute de procesul de dotare a economiei naționale cu tehnică nouă. Ca urmare a dezvoltării de pînă acum a sectorului de mecanică fină, a producției de mașini-unelte și de instalații tehnologice complete, a industriei electrotehnice și mai ales a celei electronice, la unele importuri s-a renunțat complet, la altele — parțial. Este de relevat, în acest sens, că importul unor- utilaje destinate industriei alimentare (mori cu ciocane, mașini pentru fabricat pîine, compresoare frigorifice, instalații de pasteurizare, linii de îmbuteliere), al unor mașini agricole (de plantat răsaduri, de prășit legume), al întrerupătorilor de putere de 110 kV și transformatoarelor de măsură (de curent și tensiune) de pînă la 110 kV, al centralelor de preparat beton, ca și a 40 de tipuri de elemente de automatizare a fost înlăturat., practic, în întregime. De asemenea, circa 80 la sută din necesarul de cuptoare de tratamente termice se realizează acum în țară, iar numărul războaielor de țesut, al mașinilor de filat-, ca și al mașinilor- unelte pentru industria prelucrării lemnului care continuă să se achiziționeze din străinătate a scăzut, față de anii trecuți, cu mai mult de 50 la sută.Remarcăm totuși, fără a subaprecia prin aceasta rezultatele bune obținute, că lista aparaturii, mașinilor și a utilajelor care continuă să fie importate pentru nevoile industrializării este încă destul de încărcată. Potențialului și capacității de concepție a uzinelor și institutelor din industria construcțiilor de mașini li se oferă deci largi posibilități de sporire a aportului acestei ramuri la dotarea tehnică a economiei. Ne vom referi la industria electronică. Este bine cunoscut ce atenție deosebită s-a acordat dezvoltării acestei subramuri în actualul cincinal. Rezultatele se fac simțite. Intrucît o serie de elemente de automatizare se produc acum în țară, realizarea unui cazan de 50 sau 120 tone abur pe oră implică impor-

anchetă economică

tarea unei aparaturi de automatizare a cărei valoare reprezintă doar un sfert, respectiv o jumătate, din a celei ce se importa cu un an în urmă. Deși exemplele de genul acestora sînt numeroase, importul de elemente de automatizare nu s-a micșorat, în general, pe măsura așteptărilor.Cauzele sînt multiple. Potrivit opiniei multor specialiști, printre cele mai importante se numără faptul că nivelul tehnic actual al producției întreprinderii de piese radio și semiconductori — Băneasa nu diferă prea mult de cel de la înființarea— cu ani în urmă — a fabricii. Există, de asemenea, indicii că — dacă ministerul de resort nu va lua măsuri energice — mai nou creata Fabrică de elemente pentru automatizări — București îi va călca pe urme : nici ea nu se dezvoltă corespunzător din punct de vedere tehnic, colectivul ei manifestînd o încetineală inexplicabilă în asimilarea de noi produse, în diversificarea continuă și accelerată a producției. Ca atare, în ciuda revirimentului impresionant și de necontestat înregistrat de industria electronică, aceste două unități — anume create pentru a determina o scădere vertiginoasă a importurilor— nu contribuie pe măsura posibilităților lor reale la înfăptuirea acestui deziderat economic major.— Condiția primordială a restrîn- gerii substanțiale a importului de aparatură electronică este dezvoltarea cercetării uzinale în domeniul materialelor, aparatelor și mai ales al pieselor utilizate la realizarea diferitelor scheme — ne spunea ing. loan Gh. Bătrîna, directorul adjunct științific al Institutului de cercetări electronice — București. După părerea mea, este absolut necesar ca licențele achiziționate pînă acum pentru acest sector să fie dezvoltate, în continuare, în mod creator. Numai așa acest „import de inteligență" va deveni ceea ce trebuie să fie, adică o „rampă de lansare" în complexa activitate de asimilare în fabricație a noi și noi produse cu performanțe tehnice superioare necesare economiei.

Subscriind fără rezerve la această opinie, am adăuga că materializarea roadelor activității acestui institut, adică rie a le-au pinde de concepție și de cercetare de la I.P.R.S.-Băneasa și F.E.A.-București vor înțelege să renunțe la postura de a aștepta soluții gata elaborate de către alții.

CONȘTIINȚĂasimilarea în fabricația de se- aparatelor originale pe care conceput specialiștii săi de- tot de modul în care cadrele
Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a III-a)

Satul
Aminteam, într-o anchetă anterioară, că satele devin niște prelungiri ale orașelor. Este manifestarea unui proces ireversibil, consecința unei dezvoltări economice și sociale rapide a întregii țări.Cu cită grabă s-a întors satul cu fața spre oraș, cu cîtă fermitate și-a depășit țăranul condiția profesională, culturală, îndată ce noile relații sociale statornicite de socialism i-au oferit această posibilitate 1 Un amplu proces de urbanizare se desfășoară în sat pe toate planurile : în viața materială ca și în planul conștiinței, al mentalităților. al ariei de cunoaștere. Pentru prima dată, țăranul se află în fața necesității de a se preocupa de profilul său profesional pentru că profesiunea care era cea mai simplă din lume — plugăritul — a încetat de a mai fi simplă.

socială.

RĂSPUND LA ANCHETA SCINTEIl

Vladimir Strei nu, Dumitru Micu, 
Cezar Baltag, Vasile Rebreanu,

Cornelia Sturzu

sesiune ordinară a părților contractante ale Acordului general asupra tarifelor vamale și comerțului (G.A.T.T.). Participanții la dezbateri, reprezentanți a 90 de țări (membri cu drepturi depline, cil statut de asociat sau cu alte regimuri de participare), vor acorda o atenție deosebită problemelor legate de evoluția comerțului mondial. Duminică seara a fost dat publicității raportul anual al G.A.T.T. — „Comerțul internațional în 1967“ — în care sînt reliefate recentele tendințe din economia șl comerțul mondial și se face o analiză a perspectivelor pe anul 1968.în anul 1967, ca și în anul 1958, s-a înregistrat simultan în cîteva țări dezvoltate din Occident (în primul rînd în R. F. a Germaniei și în S.U.A.) o recesiune economică — subliniază experții G.A.T.T. Recesiunea a fost mai pronunțată, în special, în prima jumătate a anului, în cea de-a doua jumătate constatîndu-se o tendință de redresare. Cît privește primul semestru al anului 1968, a- cesta s-a remarcat, în general, prin continuarea reprizei economice.

în sfera de influență
a urbanismuluiîmi spunea— La noi —Mihai Ferician, brigadier la C.A.P. Mintiul Gherlei, județul Cluj — oamenii au deprins rosturile noi ale a- griculturii, ale agrotehnicii. Ei și-ar lucra acum pînă și

întîmple. Pe urmă, mai sînt și tractoriștii. Ei sînt, după mine, agricultorii viitorului, pentru că totul se va face mecanizat.Cuvintele lui Mihai Ferî- cian oglindesc o realitate
ancheta socială

grădinițele cu flori din fața casei după reguli agrotehnice, măsurînd adînci- mea săpatului, urmărind timpul optim de plantare, căutînd timpul cel mai nimerit și cantitățile optime de îngrășăminte. Ce să mai vorbim de cîte trebuie să știe un brigadier ! Un brigadier ar trebui să aibă pregătirea unui subingi- ner... și eu cred că n-o să treacă mult și așa o să se

mai amplă. Am cunoscut, de exemplu, foarte mulți brigadieri din cooperativele agricole de producție. Și nu de puține ori ei ne uimesc prin rapiditatea cu care a- similează cunoștințe agrotehnice de nivel superior, prin capacitatea lor de a interpreta aceste cunoștințe și de a le aplica la condițiile muncii pe care o fac. Agricultura socialistă oferă, prin ea însăși, un înalt nivel profesional, «olicitînd

capacitatea intelectuală a țăranilor, angajîndu-i într-o continuă ascensiune.Așadar, socialismul a pătruns în sat cu un vast cortegiu de atribute menite să ridice pe treptele unei civilizații superioare întregul ansamblu de viată și activitate.Prima și cea mai importantă dintre consecințe este faptul că unghiul raporturilor dintre sat și oraș s-a lărgit, înlesnind un masiv transfer de influențe reciproce. E un contact creator, cu evidente și multiple reflectări. Zidurile izolării s-au năruit și lumea de dincolo de hotarele satului a încetat să mai constituie, pentru țăran, un tărîm care nu-i al lui și pe care nu-1 înțelege.Satul Armeni, între Sibiu și Mediaș, ascuns între dealuri, departe de căile principale de comunicație, trăise pînă acum 15—20 de ani într-o foarte accentua-

tă izolare, într-o străveche rezervă față afla dincoloIui.— Aici — . vățătorul Ion Bratu — oamenii trăiau în intimitatea satului, judecind că tot ce vine de la oraș, de la orașul care era depărtat și de neînțeles, vine ca să zdruncine liniștea și siguranța traiului lor. De a- ceea ieșeau foarte rar din sat. Mai concura la asta faptul că mijloacele transport erau extrem restrînse. Oricum, nu putea merge prea des Sibiu, cu căruța, cale zeci și zeci metri. Mai doctor la Miercureabucate la tîrgul Sibiului... Insă de vreo 15—20 de ani

de tot ce se de hotarelepovestește în-

și de de se la de de kilo- mergeau )a Ocna sau la și cu ceva
Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a V-a)

cut 214,14 miliarde de dolari, sporind cu 5 la sută față de anul precedent. Acesta este cel mai scăzut ritm de creștere după 1962, cînd sporul mediu anual nu a coborît sub 8 la sută. Schimburile comerciale dintre țările industrializate • au crescut cu 6 la sută (deci peste medie), dar exporturile globale ale statelor în curs de dezvoltare nu au putut depăși procentul de 2,5. în comparație cu creșterea de peste 7 la sută înregistrată în 1966, acest recul al exporturilor provenite din statele rămase în urmă din/punct de vedere economic a slăbit puterea lor de cumpărare (oglindită în diminuarea importurilor), ceea negativ asupra dezvoltare.Singura mare merțul exterior in anul 1967 o cialiste din Europa. Exporturile a- cestor state au sporit anul trecut cu 9 la sută (față de 6 la sută în 1966 și 7 la sută în 1965), iar importurile, cu peste 7 la sută (5 la sută în 1966).Se constată, pe de altă parte, că I Statele Unite și unele țări vest-eu- ropene, printre care Marea Brită- nie și R. F. a Germaniei, au resimțit o diminuare a ponderii lor pe piața mondială.Nici în 1967 exporturile de materii prime (care provin in cea mai mare parte din țările în curs de dezvoltare) nu au avut o soartă mai bună : valoarea globală a exporturilor de produse primare a fost evaluată la 80 miliarde de dolari, însă ritmul de creștere nu s-a ridicat decît la 1—2 la sută — cel mai scăzut procent din ultimii nouă ani.După experții G.A.T.T., dinamismul comerțului exterior al țărilor industrializate a fost întrerupt în 1967. Importurile și exporturile lor globale au sporit intr-un ritm mai lent, procentul de creștere scăzînd, în ambele cazuri, la 5,5 la sută, deci la aproape jumătate din cel înregistrat în medie pe an între 1962— 1966. Evoluția schimburilor de mărfuri este o reflectare a slăbirii temporare a conjuncturii economice în țările industrializate. Volumul venitului național al acestor regiuni a crescut cu 3,5 la sută în 1967, fată de un spor mediu anual de 5 la sută în perioada 1960—1966.în raportul G.A.T.T. se subliniază că trei fenomene mai importante au caracterizat, anul trecut, evoluția economică a țărilor în curs de dezvoltare : un puternic progres al producției agricole, o ușoară încetinire a ritmului de dezvoltare a producției industriale și o substanțială scădere a ritmului de creștere a exporturilorAnalizînd perspectivele pentru întreg anul 1968, experții G.A.T.T. a- preciază că acestea vor fi caracterizate de o relansare a comerțului mondial.
Gh. CERCELESCU ,

ce s-a răsfrînt programelor lor deregiune în care co- a sporit substanțial formează țările so-
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Adoptarea de către Marea Adunare Națională, la 21 iunie 1968, a noului Cod penal al Republicii Socialiste România, important instrument juridic și politic pentru apărarea împotriva infracțiunilor a celor mai de seamă valori sociale, a făcut necesară întocmirea unui nou Cod de procedură penală, care să cuprindă dispoziții de natură să creeze mijloacele legale pentru constatarea la timp a faptelor care constituie infracțiuni, pentru judecarea, precum și sancționarea fermă a persoanelor ce au săvîrșit asemenea fapte.în proiectul Codului de procedură penală, desfășurarea procesului penal a fost în așa fel reglementată încît acesta își va aduce contribuția la apărarea orînduirii sociale și de stat, la apărarea proprietății socialiste, întărirea legalității, prevenirea infracțiunilor, precum și la educarea cetățenilor în spiritul respectării legilor și a regulilor de conviețuire socială.Pentru traducerea în viață a indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R. de a se apăra cu maximum de eficiență cele mai importante valori social-politice — securitatea statului, economia națională, persoana și drepturile sale — prin dispozițiile proiectului s-a creat cadrul legal necesar pentru ca organele de stat să intervină la timp și eficace în vederea descoperirii infractorilor, a cercetării și tragerii lor la răspundere.în același timp, dîndu-se urmare directivelor Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, în proiectul Codului de procedură penală au fost sporite garanțiile pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor consacrate prin Constituție, urmărindu-se totodată prevenirea săvîrșirii de abuzuri și ilegalități.La baza întregii activități procesuale, reglementate prin noul Cod de procedură penală, a lost pus principiul aflării adevărului, astfel ca infractorii să nu se poată sustrage de la pedepsele prevăzute de lege, iar persoanele nevinovate să nu poată fi arestate, trimise în judecată sau condamnate. în acest scop, față de actualul Cod de procedură penală, proiectul dă o mai bună reglementare punerii în mișcare a acțiunii penale, trimiterii în judecată, competenței organelor judiciare, sistemului probator, exercitării dreptului de apărare.în proiectul Codului de procedură penală se prevede că acțiunea penală va putea fi pusă în mișcare numai de către procuror, organul specializat, chemat să supravegheze respectarea legii și temeinicia trimiterii în judecată. în același timp, pentru a se asigura o mai bună desfășurare a activității organelor de cercetare penală, în proiect nu au mai fost înscrise dispozițiile cu privire la îndeplinirea unor formalități prevăzute în Codul de procedură penală actual, care în practică s-au dovedit inutile.Pentru ridicarea nivelului calitativ al activității instanțelor de judecată, proiectul dă în competența tribunalelor județene soluționarea în primă instanță, cu recurs la Tribunalul Suprem, a unui număr mai mare de infracțiuni, printre care și infracțiunile contra avutului obștesc, care au avut consecințe grave sau deosebit de grave, în acest fel sporesc garanțiile pronunțării unor hotărîri juste, deoarece în compunerea tribunalelor județene intră judecători cu o mai bună pregătire juridică și o mai mare experiență, iar Tribunalul Suprem, judecind în recurs, va avea în mai mare măsură posibilitatea să dea hotărîri îndrumătoare pentru instanțe cu privire ia aplicarea corectă și unitară a legii pe întreg teritoriul țării.Sistemul probator a fost, de asemenea, îmbunătățit, față de codul anterior ; se indică în mod precis mijloacele de probă care pot fi folosite pentru stabilirea faptelor pe baza cărora se va constata vinovăția unei persoane sau nevinovăția' ei, creîndu-se astfel condițiile necesare pentru aflarea adevărului și deci pentru justa soluționare a procesului penal.Pentru realizarea dispozițiilor constituționale, proiectul a lărgit exercitarea dreptului de apărare al învinuitului sau inculpatului, ca și al celorlalte părți, față de reglementarea din Codul de procedură penală actual. Astfel, în faza de urmărire apărătorul va putea asista pe învinuit sau inculpat la efectuarea oricărui act de cercetare, cu încuviințarea organului de urmărire penală, iar pentru anumite acte importante — ca de exemplu cercetarea la fața locului, percheziția, prezentarea materialului de urmărire, prilej care creează posibilitatea de a se administra noi probatorii pentru aflarea adevărului — asistența îiivinuitului sau inculpatului de către apărător este îngăduită fără nici o restricție ; în faza de judecată au fost prevăzute mai multe cazuri în care inculpatul va fi asistat de un apărător desemnat din oficiu.Cerînd ca legea să fie respectată în primul rînd de cei chemați să vegheze la aplicarea ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al CC al P.C.R., spunea: „Trebuie luate toate măsurile ca nici un cetățean să nu poată fi arestat fără un motiv întemeiat și dovedit". 

Urmînd aceste indicații, proiectul noului Cod de procedură penală, spre deosebire de codul în vigoare, prevede că nici o măsură restrictivă sau privativă de libertate nu se poate lua decît dacă există probe sau indicii temeinice că cel ce urmează a fi reținut sau arestat a săvîrșit o faptă prevăzută de legea penală. La aceasta se mai adaugă și următoarele condiții prevăzute în proiect:— Măsura arestării preventive și aceea a obligării de a nu părăsi iocalitatea în timpul urmăririi penale nu pot fi luate decît de procuror, care în prealabil este obligat să asculte pe învinuit sau inculpat ;— Spre deosebire de Codul de procedură în vigoare, în care prelungirea arestării preventive se dispune numai de procuror, în proiect s-a prevăzut că după trei prelungiri de cite o lună acordate de procuror, o nouă prelungire poate fi încuviințată numai de instanța de judecată. Instituirea controlului instanței asupra arestării preventive a inculpatului, care pînă în prezent nu a existat, reprezintă o garanție în plus în ce privește respectarea libertății individuale. Aceasta cu atît mai mult cu cît în fața instanței inculpatul va fi adus, el puțind fi asistat de apărător.Noile dispoziții sus-arătate sînt menite să asigure respectarea dreptului fundamental al inviolabilității persoanei înscris în art. 31 din Constituție, fără a fi însă de natură să aducă o știrbire garanțiilor cuprinse în proiect, menite să asigure apărarea statului, a relațiilor socialiste nou create și a ordinii de drept.Pe linia întăririi legalității, s-a prevăzut în proiect că la judecata în recurs inculpații arestați vor fi aduși în toate' cazurile, chiar și în fața Tribunalului Suprem, spre deosebire de Codul de procedură penală actual, potrivit căruia, tocmai

Adoptarea de către Marea Adunare Națională, la 21 iunie 1968, a noului Cod penal impune — pentru întregirea și unitatea legislației noastre penale — adoptarea și a unui nou Cod de procedură penală al Republicii Socialiste România.Proiectul Codului de procedură penală, astfel cum este prezentat Marii Adunări Naționale, asigură prin dispozițiile sale aplicarea principiilor și garanțiilor constituționale stabilite în acest domeniu, consacrînd regulile de bază ale procesului penal socialist, pe care mă mărginesc să le enumăr : legalitatea și oficialitatea procesului penal, aflarea adevărului, rolul activ al organelor judiciare, garantarea libertății persoanei, garantarea dreptului de apărare.Proiectul Codului de procedură penală — într-o formă anterioară — a fost supus Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale în anii 1965 și 1966, care l-a examinat în numeroase ședințe. Ulterior, proiectul a primit unele modificări, pe care comisia noastră le-a examinat în ședințele ținute în octombrie și noiembrie 1968, cînd ministrul justiției le-a prezentat. Comisia juridică a făcut observații și propuneri care au fost însușite în vederea îmbunătățirii proiectului și au fost integrate în textele sale, astfel cum vi se prezintă acum.Semnalăm cele mai importante dintre modificările aduse acestei forme a proiectului de cod ce discutămîn proiectul prezentat acum se prevede că urmărirea penală se efectuează de către procurori și de către organele de cercetare penală. Acestea din urmă sînt organele de cercetare ale securității și cele ale miliției, precum și organele de cercetare penală speciale. Punerea în mișcare a acțiunii penale, arestarea preventivă și trimiterea în judecată constituie atribuții ale procurorului. Totodată, în atribuția procurorului a rămas supravegherea urmăririi penale, pentru cazurile cînd nu el efectuează urmărirea penală.De asemenea, în proiectul ce discutăm, arestarea preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale poate fi dispusă numai de procuror, pe timp de o lună ; prelungirea arestării poate fi hotărîtă de procurorul-șef al unității de procuratură în cadrul căreia funcționează procurorul care exercită 

în infracțiunile cele mai grave, ln- culpații arestați sînt judecați în recurs fără a fi aduși în instanță. Prin houa dispoziție se creează astfel posibilitatea pentru instanța de recurs ca, ascultînd direct pe inculpat, să verifice mai temeinic hotărîrea pronunțată de instanța de fond.Proiectul dă o nouă reglementare și recursului în supraveghere, căruia 1 s-a dat o denumire nouă, aceea de recurs extraordinar, iar pentru a se crea posibilitatea verificării pe calea recursului extraordinar a unui număr cît mai mare de hotărîri judecătorești rămase definitive s-a prevăzut că această cale de atac poate fi declarată nu numai de procurorul general, ci și de ministrul justiției.La întocmirea proiectului Codului de procedură penală de către un colectiv de specialiști, sub îndrumarea permanentă a conducerii de partid și de stat, s-a folosit tot ceea ce s-a dovedit mai valoros în știința dreptului român și în practica instanțelor noastre judecătorești, precum și în legislația și literatura de specialitate din țările socialiste și din alte țări, ți- nindu-se seama de condițiile specifice ale țării noastre.Proiectul a fost supus dezbaterii judecătorilor, procurorilor, lucrătorilor de miliție și securitate, ju- risconsulților, avocaților, cadrelor didactice din facultățile de drept și altor juriști, care au făcut un număr de aproximativ 4 000 propuneri, de un real folos pentru îmbunătățirea textelor.Avînd convingerea că noua legislație penală va contribui la întărirea și respectarea legalității socialiste, permiteți-mi ca din însărcinarea Consiliului de Miniștri să vă prezint spre examinare și adoptare proiectul Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România.

supravegherea cercetării penale sau care efectuează urmărirea A- ceastă prelungire poate fi dispusă de trei ori, fiecare prelungire neputînd depăși o lună, după care prelungirea arestării nu poate fi acordată decît de instanța judecătorească ; fiecare acțiune de prelungire nu poate depăși 30 de zile, în proiectul prezentat acum se prevede — în plus — că apărătorul inculpatului îl poate asista la prelungirea arestării de către instanță, precum și la prezentarea materialului de urmărire penală.De asemenea, competența de judecată în primă instanță a tribunalului județean a fost simțitor sporită, ceea ce a atras și mărirea în mod corespunzător a competenței de judecată în recurs a Tribunalului Suprem Pentru asigurarea deplină a dreptului de apărare și la judecata în recurs, se prevede că judecarea recursului nu poate avea loc decît în prezența inculpatului, cînd acesta se află în stare de deținere.Proiectul Codului de procedură penală s-a bucurat de o largă difuzare în rîndurile juriștilor (printre judecători, procurori, juris- consulți, avocați pledanți, cadre didactice universitare de specialitate).Ca urmare a observațiilor primite, s-au adus proiectului unele modificări, ca de pildă :— La art. 172, alin. 3 s-a acceptat amendamentul prin care interzicerea luării de contact a arestatului cu apărătorul să fie limitată pe o durată de cel mult 30 de zile, urmînd ca în caz de necesitate să se mai poată acorda o prelungire de cel mult alte 30 de zile;— La art. 362 (persoanele care pot face recurs), textul lit. e a fost modificat, pentru a face recurs și „orice persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanței", mărindu-se în felul acesta posibilitățile de verificare a temeiniciei și legalității hotărîrilor judecătorești;— La art 494 (instanță competentă a judeca cererea de reabilitare), textul a fost modificat, pentru ca cererea de reabilitare să fie soluționată fie de judecătoria sau tribunalul care a judecat cauza în primă instanță, fie de instanța corespunzătoare în a cărei rază teritorială domiciliază inculpatul, înlesnindu-se astfel părților interesate sesizarea instanțelor cu asemenea cereri.

Cu toate modificările, dintre care am evocat pe cele mai semnificative, proiectul Codului de procedură penală a fost trimis de Biroul Marii Adunări Naționale tuturor tovarășilor deputați, cu indicația de a-1 studia, urmînd ca eventualele amendamente să fie trimise Comisiei juridice pînă în ziua de 1 noiembrie a.c.în zilele de 2—6 șl 9 noiembrie a.c., Comisia juridică a analizat și apoi a discutat, cu propunătorii prezenți la dezbaterile sale, toate amendamentele primite de la deputați. Din peste 100 de amendamente formulate de către deputați și care, toate, au fost analizate, comisia noastră a avizat favorabil, dîndu-le redactarea corespunzătoare, 44 de amendamente, însușite de către reprezentantul guvernului.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

AUGUSTIN ALEXADupă ce a relevat importanța deosebită a proiectului Codului de procedură penală, în ansamblul măsurilor cu caracter organizatoric și legislativ, luate în ultima vreme de conducerea de partid și de stat, vorbitorul a spus : în proiectul Codului de procedură penală se reglementează întreaga desfășurare a procesului penal, astfel încît acesta să-și atingă scopul descoperirii la timp a infracțiunilor, stabilirii complete a acestora, asigurînd pedepsirea promptă și justă, potrivit vinovăției lor, a tuturor celor care săvîrșesc infracțiuni. în acest mod, proiectul constituie un mijloc puternic de prevenire și combatere a infracțiunilor, de educare a cetățenilor în spiritul respectării legilor și regulilor de conviețuire socială, astfel încît să triumfe respectul pentru lege, adevăr și dreptate. înscriindu-se pe linia umanismului și democrației socialiste, proiectul consacră ca principii fundamentale : legalitatea și oficialitatea actelor procesuale, rolul activ al organelor judiciare, aflarea adevărului, garantarea libertății persoanei, garantarea dreptului de apărare.în elaborarea proiectului — a a- rătat în continuare vorbitorul — s-a valorificat tot ce a fost pozitiv în practica de aplicare a dreptului procesual penal și s-au înlăturat unele prevederi depășite sau care au constituit greutăți în activitatea organelor judiciare, reglementîn- du-se în condiții mai bune întreaga activitate procesuală Se legiferează. pentru prima dată în dreptul nostru procesual penal, prezumția nevinovăției, potrivit căreia învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăția sa, iar în cazul cînd există probe de vinovăție, are dreptul să dovedească lipsa lor de temeinicie. Totodată, proiectul pune la îndemîna organelor de urmărire penală posibilități mai largi de stabilire a adevărului prin folosirea unor noi mijloace de probă.Impunînd organelor judiciare o- bligația de a asigura cu toată fermitatea tragerea la răspundere a celor care săvîrșesc infracțiuni, proiectul stabilește totodată garanții pentru asigurarea neștirbită a
CUVÎNTUL DEPUTATULU
ANTON BREITENHOFERRelevînd strînsa conexiune care există între Codul penal în vigoare și proiectul Codului de procedură penală supus dezbaterii, deputatul Anton Breitenhofer a arătat, printre altele : Inspiratorii ambelor documente sînt cel de-al IX-lea Congres și Conferința Națională a partidului. Ele nu numai că au creat premisele necesare transformării în mod corespunzător a legislației țării noastre, dar, prin fixarea unor țeluri îndrăznețe și prin necurmata strădanie de a perfecționa conținutul socialist și modern al statului, au sporit forța de înțelegere a întregii noastră societăți, i-au imprimat un ritm de viață mai dinamic.Referindu-se la plenara C.C. al P.C.R. din luna octombrie, vorbitorul a spus : Prin crearea Frontului Unității Socialiste, ca organizație reprezentativă permanentă, se reafirmă unitatea întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român și se asigură și continua creștere a rolului conducător al partidului. Hotărîrea plenarei de a se constitui consilii ale oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare ca reprezentanțe permanente la nivelul județelor și al întregii țări a produs o mare bucurie în rîndurile acestor populații. Rar mi-a fost dat să particip la o adunare la care s-a vorbit atît de limpede și cu atîta înflăcărare ca la adunarea de constituire a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Brașov. Adunarea m-a însărcinat — și vă rog, tovarășe președinte al Consiliului de Stat, să-mi permiteți să-mi îndeplinesc acest mandat — să vă transmit, în numele muncitorilor, țăranilor și intelectualilor germani din județul Brașov, calda lor recunoștință pentru condițiile create în patria noastră, în care toți fiii săi, fără deosebire de naționalitate, sînt egali în drepturi, au posibilități de a se afirma în toate domeniile de activitate, în toate sectoarele vieții sociale. Oamenii muncii germani asigură partidul și pe dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, că vor depune și în viitor toată energia, întreaga lor capacitate, pentru ca, în strînsă frăție cu oamenii mun

Observăm că, uneori, mai multe a- mendamente cuprindeau, în esență, propuneri identice, însă exprimate în forme diferite. ,Comisia juridică și-a adus aportul său și aici, ca și pentru restul lucrărilor sale privitoare la Codul de procedură penală, avînd concursul celor mai buni specialiști din țară cărora le mulțumește și tn fața Marii Adunări Naționale pentru contribuția lor.Comisia juridică vă roagă să a- doptați textul Codului de procedură penală cu amendamentele ce i s-au adus.Adoptînd proiectul Codului de procedură penală, Marea Adunare Națională desăvîrșește noul edificiu al legislației penale de bază a Republicii Socialiste România.

drepturilor și libertăților cetățenilor, consfințite în Constituția țării. Astfel, proiectul cuprinde dispoziții care asigură desfășurarea urmăririi penale și a judecății, în așa fel încît nimeni să nu poată fi urmărit și trimis în judecată fără un motiv întemeiat și dovedit. Proiectul prevede ca măsuri preventive, în afară de arestarea preventivă, obligarea învinuitului sau inculpatului de a nu părăsi localitatea în care locuiește, măsură care, fără să lipsească de libertate persoana în cauză, o ține la disnoziția organului de urmărire penală.Spre deosebire de codul de procedură penală în vigoare, proiectul stabilește într-un cadru mai larg dreptul de apărare al învinuitului sau inculpatului. în cazul unor infracțiuni care prezintă pericol social mai redus, dacă în cursul urmăririi penale se constată că infractorul regretă fapta și depune stăruință pentru repararea pagubei pricinuite, procurorul poate înceta urmărirea penală și dispune înlocuirea răspunderii penale, trimi- țînd cauza organelor competente să ia măsuri de influențare obștească.Adoptarea codului de procedură penală, ca urmare a dezbaterilor din această sesiune, reprezintă încununarea eforturilor depuse de conducerea de partid și de stat, pentru a da țării primele coduri socialiste în materie penală, legislație cu adevărat democratică, care pune interesele și drepturile cetățenilor la adăpost de orice încălcări și îngrădiri ilegale și asigură pedepsirea în mod corespunzător a tuturor celor care prejudiciază valorile sociale ocrotite de legea penală.Procuratura Republicii Socialiste România va milita în continuare pentru traducerea în viață, în mod activ, a prevederilor noului act normativ, îndeplinind în mod neabătut sarcinile ce-i revin pentru înfăptuirea politicii partidului și statului de întărire a legalității socialiste, precum și în vederea realizării cerinței de apărare a statului, a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, ocrotite de legile României socialiste.

cii români și cu cei ai altor naționalități, să transpună în viață programul măreț al înfloririi și propășirii scumpei noastre patrii — România. Această adeziune la patria comună și la prietenia frățească cu poporul român constituie o continuare logică a atitudinii pozitive' adoptate de populația germană din Ardeal și Banat în toamna și iarna anului 1918 față de evenimentul istoric al Unirii. Este rezultanta unui proces de viață firesc și multisecular, care a căpătat astăzi un sens și un conținut nou. Garantul și promotorul tuturor drepturilor asigurate oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, este Partidul Comunist Român, care încă de la înființarea sa a înscris aceste țeluri nobile pe steagul său de luptă.Vorbitorul s-a referit în continuare la articolele 7 și 8 ale proiectului Codului de procedură penală, care nu au un corespondent în codul de procedură încă în vigoare. Amintind dificultățile care intervin între populația de naționalitate germană și instanțele judecătorești datorită insuficientei cunoașteri de către populație a limbii române, el a spus . Consider o anomalie ca în județele Timiș și Sibiu, unde trăiesc sute de mii de cetățeni de naționalitate germană, să fie o raritate un judecător care cunoaște limba germană. în schimb, pot fi găsiți judecători de naționalitate germană în alte județe unde nu trăiesc cetățeni cu această limbă maternă. Același lucru este valabil și pentru notariatele de stat. Apreciind că textul articolelor 7 și 8 din proiectul Codului de procedură penală poate prinde viață numai în măsura în care organele judiciare dispun de traducători cu o calificare corespunzătoare, vorbitorul a propus ca ministrul justiției să ia măsurile necesare pentru ca instanțele judecătorești să respecte întocmai aceste prevederi.Apreciez — a arătat el în încheiere — că proiectul Codului de procedură penală corespunde întru totul scopurilor pentru care a fost elaborat, mă declar de acord și votez pentru ca proiectul în discuție să primească forma de lege.

Partidul Comunist Român desfășoară o vastă muncă de elaborare științifică a măsurilor și soluțiilor necesare mersului nostru înainte, de organizare și mobilizare a întregului popor în înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român. în acest context se înscriu și măsurile luate, acțiunile întreprinse pentru lărgirea și adîn- cirea continuă a democratismului orînduirii noastre, precum și atragerea maselor la perfecționarea formelor și metodelor de muncă ale administrației de stat.Societatea noastră socialistă asigură tuturor cetățenilor săi cele mai largi posibilități de afirmare a personalității umane, de participare activă la întreaga viață politică și socială, la elaborarea legilor care guvernează această viață. A- cestea conferă caracterul profund democratic și umanist al politicii marxist-leniniste a partidului nostru. Iată de ce proiectul Codului de procedură penală a fost primit cu viu interes și profundă satisfacție, alături de toți oamenii muncii din întreaga țară, și de cei din județul Dîmbovița.Noul Cod de procedură penală, noua procedură, spre deosebire de cea actuală, este mult mai simplă, mai clară, fiind redactată în așa fel încît sensurile prevederilor ei să fie înțelese chiar și de cei care nu sînt juriști, nu sînt specialiști. Astfel, oamenii muncii de la orașe și sate vor putea să înțeleagă și să-și însușească prevederile acestui important instrument juridic și să urmărească aplicarea lui.Printre caracteristicile de bază ale proiectului este și aceea că el cuprinde garanții sporite față de actuala reglementare pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și prevenirea săvîrșirii de abuzuri și ilegalități.Una din aceste garanții o constituie însăși obligația impusă organului de urmărire penală, prin
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

STELIAN STAICUDupă ce cu puțin timp în urmă am dezbătut și adoptat Codul penal al Republicii Socialiste România, sîntem chemați astăzi să discutăm și să adoptăm Codul de procedură penală, menit să asigure traducerea în viață a principiilor și prevederilor legii penale a statului nostru.Reflectînd politica partidului nostru, plină de grijă față de om, față de drepturile și libertățile cetățenești, proiectul Codului de procedură penală, pe care sîntem chemați să-l dezbatem și să-l a- doptăm astăzi, conține prevederi menite să asigure cetățenilor patriei noastre garanții procesuale corespunzătoare astfel încît să facă imposibile orice abuzuri. în acest sens, chiar în articolul I al proiectului se prevede că procesul penal are ca scop constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvîrșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Ma- nifestînd intoleranță față de infracțiuni și autorii lor, statul nostru socialist se preocupă în același timp ca prin stabilirea unor garanții ferme înscrise în dispozițiile proiectului Codului de procedură penală să asigure cercetarea și măsurile preventive în deplină obiectivitate, fapt ce reflectă profundul său umanism, caracteristic procesului penal socialist. Apreciez ca deosebit de importante prevederile din proiect care stabilesc că organele de cercetare penală, procurorii sau instanțele de judecată pot dispune de reținerea sau arestarea preventivă a făptuitorului numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. De asemenea, înscrise în proiect — potrivit căruia actul procedural trebuie să arate fapta care face obiectul învinuirii sau inculpării, textul de lege în care a- ceasta se încadrează — pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea să- vîrșită și temeiurile concrete care au determinat luarea măsurii sînt de natură să ducă la înlăturarea
CUVÎNTUL DEPUTATEI

ELENA LIVEZEANUProiectul Codului de procedură penală are la bază principiile dreptului socialist. La elaborarea proiectului s-a ținut seama de actualele realități politico-sociale și economice ale țării, precum și de schimbările intervenite în viața poporului, de perspectivele luminoase ale viitorului său.Normele proiectului Codului de procedură penală în discuție oglindesc, între altele, grija deosebită pentru creșterea unui tineret sănătos, educat în spiritul înaltelor principii ale moralei socialiste. Protecția pe care statul o acordă minorilor nu trebuie să înceteze nici în cazul cînd aceștia încalcă legile țării și comit infracțiuni. De aceea, reglementarea procedurii de urmărire și de judecată 

art. 202, de a strînge toate probele necesare pentru aflarea adevărului și lămurirea cauzei sub toate aspectele, astfel încît să se evite orice eroare în soluționarea a- cestela. La aceasta contribuie și lărgirea dreptului de apărare, inculpatul putînd fi asistat în timpul cercetării de un apărător care poate formula cereri și asista la efectuarea unor acte de urmărire penală. De asemenea, proiectul prevede o nouă reglementare în legătură cu măsurile prin care organele judiciare pot restrînge libertatea persoanei, asigurîndu-se astfel realizarea principiului inviolabilității persoanei, înscris în art. 31 de Constituția țării noastre.La fel de important este și faptul că — spre deosebire de actualul Cod de procedură penală — arestarea preventivă în timpul urmăririi penale va rămîne atributul exclusiv al procurorului, organele de cercetare avînd doar dreptul de a reține o persoană, în condițiile legii, pentru cel mult 24 ore. Proiectul cuprinde și alte dispoziții menite să asigure respectarea garanțiilor constituționale, cum sînt cele referitoare la inviolabilitatea domiciliului persoanei.Proiectul Codului de procedură penală este superior actualului cod nu numai sub aspectul sporirii garanțiilor referitoare la drepturile fundamentale ale persoanei, dar și în ce privește modul cum este reglementată întreaga desfășurare a procesului penal. Astfel, se va da posibilitatea ca procedura de urmărire să devină mai simplă, să asigure în mai bune condiții stabilirea adevărului, precum și respectarea garanțiilor procesuale pentru inculpat.Alături de Codul penal votat în sesiunea anterioară a Marii Adunări Naționale, Codul de procedură penală pe care îl dezbatem în prezent va constitui, după adoptarea sa, unul din cele mai puternice instrumente de asigurare a legalității socialiste. De aceea, îl voi vota cu toată încrederea.

unor erori sau inexactități, la e- vitarea abuzului și ilegalităților. Obligația ce revine organelor de urmărire penală de a pune în vedere persoanelor cercetate învinuirea și dreptul acestora de a cere în apărare administrarea oricărei probe constituie o puternică garanție procesuală, de natură să împiedice supunerea la măsuri ilegale a persoanelor cercetate. Pe de altă parte, prevederea înscrisă în art. 136, potrivit căreia în a- doptarea măsurilor preventive trebuie să se țină seama — în- afara scopului acestora — și de gradul de pericol social al infracțiunii, sănătatea, vîrsta, antecedente și alte situații privind persoana, constituie încă o expresie a umanismului socialist ce caracterizează întreaga noastră legislație proce- sual-penală. Nu mai puțină importanță prezintă articolele proiectului noului Cod de procedură penală în ce privește durata măsurilor preventive, reglementată în raport cu timpul strict necesar procesului penal.Avînd drept călăuză indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al partidului nostru, cu privire la faptul că legea trebuie să fie respectată în primul rînd de aceia care sînt chemați să vegheze la aplicarea ei. organele miliției, alături de celelalte organe de stat, vor acționa cu mai multă fermitate pentru combaterea infracțional ității, în baza și în limitele legii, vor apăra cu strășnicie ordinea publică, avutul obștesc și personal, vor manifesta în întreaga lor activitate o atitudine plină de grijă față de om, față de înaltele valori sociale, o- crotite de lege.Am convingerea că, adoptînd a- ceastă nouă lege, Marea Adunare Națională va completa cadrul juridic menit să asigure măsurile pentru respectarea strictă a legalității.îmi exprim totala adeziune față de noul Cod de procedură penală al Republicii Socialiste România și îl voi vota cu deplină încredere.

a minorilor, cuprinsă în proiectul de procedură penală, reflectă grija continuă a statului nostru pentru minorii care au pășit pe calea săvîrșirii de infracțiuni, ca urmare a unor influență negative.Proiectul reglementează instituții speciale privind urmărirea, judecarea și tratamentul minorilor. La baza acestor instituții penale pentru minori stă ideea că față de aceștia trebuie aplicate în primul rînd măsuri pedagogice educative capabile să asigure îndreptarea și recuperarea lor, ca elemente utile societății.Judecarea minorilor se face separat de celelalte ședințe ale instanței și nu este publică. La dez- 
(Continuare în pag. a IlI-a)



SCINTEIA — marți 12 noiembrie 1968 PAGINA 3
smKwKwni w-^awwț'

(Urmare din pag. a Il-a) (Urmare din pag. I)bateri pot asista delegatul autorității tutelare, părțile din proces și avocatul lor, părinții, tutorii sau persoanele în grija cărora se află minorul. Dispozițiile legale cu privire la judecarea minorilor în ședință secretă își au explicația în necesitatea de a se asigura minorilor condiții psihice favorabile, pentru ca ei să nu fie influențați negativ de prezența publicului. Judecarea cauzei se face în prezența minorului. Cînd inculpatul este sub 16 ani, instanța, după ce-1 ascultă, poate dispune îndepărtarea lui din ședință, dacă a- preciază că cercetarea judecătorească și dezbaterile ar avea influență asupra minorului. Prin a- ceastă măsură se asigură libertatea discuțiilor, astfel că cei ce vor face propuneri în privința măsurilor ce urmează a se aplica să nu fie stingheriți de prezența în instanță a minorului.Scopul urmărit prin aplicarea pedepsei și a măsurilor educative
CUVÎNTUL DEPUTATIO

DEMOSTENE BOTEZAm citit și am studiat proiectul Codului de procedură penală, cu 
o atenție de student sîrguitor și cu înviorarea omului care se întoarce o clipă la instrumentele sale, 
0 am găsit în el mai mult decît prevederile reci ale unui cod. Am 'găsit un ghid și un sfătuitor bun și luminat nu numai pentru organele de urmărire penală și de judecată, dar și pentru acele ființe omenești în greșeală sau numai sub apăsarea unei presupuneri, pe care cele 524 de articole le tratează cu 
O omenie în care se reafirmă climatul democratismului socialist.Proiectul de azi completează o legislație a așezării statului nostru 
în noul climat de dreptate fără abuzuri și de omenie fără umilință. El face parte din complexul de norme juridice care, spre deosebire de codurile capitaliste, nu urmărește legalizarea dominației clasei exploatatoare, dînd caracter de lege inechității, ci să consfințească și să ajute, în armonie cu Ideologia progresistă a așezării noastre, drepturile și libertățile o- mului într-o societate a lui.Aceasta schimbă radical sensul legislației, care nu mai este instrumentul de dominație a clasei exploatatoare și pavăza puterilor ei deșănțate, ci reglementarea pe care poporul însuși și-o alcătuiește în vederea reglementării conviețuirii> sale și a apărării drepturilor sale.> Această deosebire fundamentală se întîlnește în grija fiecărui articol de; a împăca necesitatea de apărare a orînduirii statului și a societății cu concepția plină de înțelegere privitoare la infractor, a cărui pedepsire nu trebuie să aibă caracter de răzbunare, ci de metodă de educație și recuperare.întreg acest proiect este străbătut de la un capăt la altul de o mare grijă pentru apărarea omului de abuz și nedreptate, de un puternic suflu umanist, de o umanizare a tot ceea ce partidul, prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, a înfierat la Consfătuirea cu activul de bază al Ministerului Afacerilor Interne din 
yara anului trecut.

Elaborarea noului Cod de procedură penală — a arătat în cuvîntul său deputatul Gheorghe Pop — se înscrie în ansamblul măsurilor promovate de Partidul Comunist Român, de conducerea sa, pentru perfecționarea întregii vieți sociale, pentru adîncirea democratismului orînduirii noastre, pentru înfăptuirea cît mai largă a principiilor umanismului și dreptății sociale.Prin reglementările sale, Codul de procedură penală, care urmează să fie adoptat, constituie un instrument juridic mai eficient decît actuala lege, asigurînd garantarea drepturilor și libertăților cetățenești prevăzute de Constituție, apărarea avutului obștesc și personal al cetățenilor, a familiei și demnității omului nou, constructor al socialismului.Referindu-se la unele din principiile consacrate de proiect, vorbitorul a spus: Proiectul nu se mărginește numai la prevederea obligației de aflare a adevărului, ci prevede și măsurile necesare pentru garantarea stabilirii acestui a- devăr. în consecință, organele judiciare sînt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, ținînd seama de orice element care poate servi la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanelor care au săvîrșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei. Sarcina de a dovedi vinovăția revine celui care acuză și astfel învinuitul nu este ținut să-și dovedească nevinovăția, ceea ce înseamnă că orice persoană este presupusă nevinovată atît timp cît vina sa nu a fost dovedită, iar în cazul în care există probe de vinovăție, învinuitul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie, ceea ce constituie o regulă de bază în procesul penal socialist.

minorilor îndreptare hotărîrile cauze să executare, ședința în care s-a pronunțat ho- tărîrea.în proiectul Codului de procedură penală se prevăd și cazurile în care un minor poate fi eliberat dintr-un institut special de reeducare înainte de a deveni major, precum și cazurile în care este necesară prelungirea internării în Institutul de reeducare. Toate a- cestea subliniază protecția specială pe care legiuitorul o acordă minorilor, indiferent de natura și gravitatea faptelor pentru care ei au fost trimiși în judecată.Am convingerea că toți acei care sînt chemați să aplice legile țării nu vor precupeți nici un efort în căutarea celor mai bune soluții pentru îndreptarea minorilor, pe care nu-i vor lăsa pradă dezorientării, ci vor căuta să-i readucă pe drumul bun, făcîndu-i folositori societății noastre socialiste.

infractori fiind acela de a lor, este necesar ca pronunțate în aceste fie de îndată puse în în unele cazuri chiar în

Constituția, Codul penal și Codul de procedură penală formează împreună „carta" drepturilor omului în societatea noastră socialistă. Astfel, Constituția fixează drepturile omului în țara noastră. Codul Penal garantează exercițiul lor prin sancțiuni împotriva celor care le încalcă. Dar ce garantează aplicarea justă a dreptului penal ? Care este garanția garanției 1 Cine controlează controlorii ? Acesta este rolul procedurii penale care, prin normele sale obligatorii, împiedică abuzul. Și aceste norme sînt prevăzute cu preciziune și în toate circumstanțele. Trebuie subliniat totodată că. prezentul proiect nu constituie o colecție rigidă de forme, termene fatale, decăderi și pierderi de drepturi legale, întinse ca niște adevărate curse în drumul celui presupus vinovat. Justiția reprezintă astăzi un factor activ în stabilirea adevărului.în regimul socialist, proiectele legilor sînt publicate, supuse dezbaterilor publice, odevin subiectul de discuție al tuturor celor eventual interesați. Noi, care o votăm, care-o învestim cu putere executorie, o facem avînd cis consimțămîntul ne-au dat mandatul.Dar proiectul pe chemați să-1 votăm zează și mai larg printr-o omenie generoasă și înțelegătoare. Nu se caută cu luminarea un vinovat, ci adevărul.Mi se pare minunat lucru că, în sfîrșit, o lege consfințește adevărul, că cel ce intră pe ușa organelor de urmărire penală nu este prin aceasta aprioric un vinovat și că învinuitul nu are a dovedi el nevinovăția, ci aceia care îl acuză, vinovăția lui.Proiectul Codului de procedură penală aduce siguranța că pe viitor legalitatea va fi sinonimă cu dreptatea.Voi vota cu aderare totală proiectul Codului de procedură penală, convins fiind că prin aceasta conștiința mea urcă o nouă treaptă o dată cu această mare societate socialistă.

în mod pre- celor carecare sîntem se caracteri-

și umană

(Foto : Gh. Vințilă)

descope- de proce-o garanție pentru adevărului, Codul penală consfințește dreptulCa rirea dură fiecărei părți, în tot cursul procesului penal, de a propune probe și de a cere administrarea lor. Aflarea adevărului numai și numai prin probe, nu prin alte procedee — a- cest principiu călăuzitor, profund juridic și umanitar, care străbate de la un capăt la altul noul Cod de procedură penală — trebuie să stea în permanență la baza activității organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată.Proiectul materializează, de asemenea, principiul interzicerii folosirii mijloacelor de constrîngere, ca violențe, amenințări, promisiuni, îndemnuri, în scopul obținerii de probe. Importanța acestor principii în administrarea justiției penale este lesne de înțeles. Cît rău au adus patriei noastre și poporului nostru încălcările acestor principii în trecut a reieșit puternic din documentele de partid prin care s-a dispus reabilitarea unor activiști de partid.Prin valorile ocrotite, prin garanțiile de legalitate pe care le înscrie în textele sale — a arătat în încheiere vorbitorul — noul Cod de procedură penală va constitui un instrument juridic de înaltă valoare politică și științifică, capabil să contribuie la mersul înainte al societății noastre, la dezvoltarea democrației noastre socialiste. Iată de ce mă declar pe deplin de acord cu conținutul proiectului Codului de procedură penală, pe care-1 voi vota, asigurîndu-vă că, alături de toți oamenii muncii din țara noastră, practicienii dreptului — judecătorii, procurorii, juriștii din județul Maramureș vor lupta pentru neabătuta lui aplicare.

pentru a- 
putere de 
de Stat de

dificarea unor dispoziții din Legea 
nr. 28/1966 pentru alegerea depu- 
taților în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare.

7. Proiectele de Legi 
plicarea decretelor cu 
lege, emise de Consiliul
la ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale.

8. Alegerea unor membri în co
misiile permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

9. Proiectul de Lege privind co
misiile de judecată.

10. Proiectul de Lege pentru mo
dificarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teri
toriului Republicii Socialiste Ro
mânia.

11. Proiectul de Lege de organi-, 
zare și funcționare a consiliilor 
populare.

12. Proiectul de Lege pentru a- 
doptarea Planului de Stat al eco
nomiei naționale pe anul 1969.

13. Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1969.Intrîndu-se în ordinea de zi, ministrul justiției, Adrian Dimitriu, a prezentat expunerea la proiectul Codului de procedură penală. Raportul Comisiei juridice la acest Proiect de Lege a fost prezentat în continuare de deputatul Traian Io- nașcu, președintele Comisiei juridice.A început apoi discuția generală la proiectul Codului de procedură penală.Au luat cuvîntul deputății: Augustin Alexa, procurorul general al Republicii Socialiste România, Anton Breitenhofer, redactor-șef al ziarului „Neuer Weg", Nicolae Tăbîrcă, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Stelian Staicu, adjunct al ministrului afacerilor interne, Elena Livezeanu, profesoară pensionară, Demostene Botez, scriitor, și Gheorghe Pop, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular județean Maramureș.

★După închiderea ședinței plenare de dimineață au avut loc ședințe de lucru ale comisiilor permanente pentru cultură și învățămînt și eco- nomico-financiară.După-amiază au avut loc, de asemenea, ședințe de lucru ale comisiilor de politică externă; administrativă ; pentru sănătate ; prevederi și asigurări sociale și juridice.Lucrările sesiunii continuă în cursul zilei de marți. (Agerpres)

Pe șantierul Rafinăriei Pitești
(Urmare din pag. I)Referindu-se la noile produse care ar trebui să fie asimilate în fabricație de industria electronică în vederea reducerii importurilor, ing. Simion Otopeleanu, directorul tehnic al Grupului de uzine de apara- taj electrotehnic și instalații de automatizare — București, a amintit. între altele, termocuplele și termo- rezistențele pentru presiuni statice mari, diodele de putere șl tran- zistorii cu siliciu, diferite piese de uz industrial cu performanțe înalte, și mai ales cu comportare constantă în exploatare, precum și programatoarele cu cartelă și cu came.Se desprinde, deci, în mod convingător că o analiză amplă, temeinică a posibilităților de reducere a importurilor prin asimilarea în fabricație a noi produse electronice — și nu numai electronice — s-ar solda neîndoielnic cu stabilirea unor măsuri concrete de mare eficiență, a căror transpunere în practică ar reprezenta o cale de bază pentru ușurarea sarcinilor de import, pentru degrevarea briantei de plăți externe a țării noastre.Cadre cu munci de conducere din comerțul exterior și din Comitetul de Stat al Planificării ne-au sesizat, în cadrul anchetei, că uneori se solicită și chiar se importă utilaje disproporționat de pretențioase față de ceea ce se intențione--ă a se il’za cu ajutorul lor. Viorel Floreci, director adjunct în Banca de investiții, ne-a relatat că unii titulari de investiții manifestă un interes exagerat și nejustificat din punct de vedere tehnic și economic pentru realizările de ultimă oră ale tehnicii mondiale, subapreciind, totodată, posibilitățile furnizorilor interni. Numeroși interlocutori s-au referit, pe 

Creșterea porcilor constituie o sursă principală de venituri pentru numeroase cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat și totodată condiționează aprovizionarea populației cu carne. Rezultatele obținute în ce privește sporirea producției de carne de porc puteau fi mult mai bune dacă la această specie nu s-ar înregistra o mortalitate ridicată. Căror cauze se datorește această situație ?Cu prilejul unul raid-anchetă întreprins de redacție a reieșit că, în cooperativele agricole, cele mai mari pierderi la porci se datoresc neglijențelor în furajarea și adăpostirea acestor animale, ca și lipsei de asistență zootehnică și veterinară.în județul Timiș, procentul de mortalități la porci este de 7,7 la sută. Dar în unele cooperative agricole acest procent este dublu sau chiar triplu față de media pe ansamblul județului. La cooperativa a- gricolă Buziaș procentul de pierderi la purcei este de 25 la sută, iar la cooperativa Denta de 20 la sută.— Există mai multe cauze — ne-a spus ing. loan Iuga, vicepreședinte al uniunii cooperatiste județene. Una dintre acestea este furajarea nerațională, unilaterală, care are drept consecință scăderea rezistenței organismului. O altă cauză este adăpostirea necorespunzătoare a animalelor și mai ales a purceilor.„Am ajuns să ținem 2—3 scroafe cu purcei în aceeași boxă și cîte 6—7 în boxele comune — ne-a spus medicul veterinar Constantin Arcan, de la cooperativa agricolă din Got- lob-Timiș. în aceste condiții, au murit 686 porci din Care 520 purcei. A- proape 200 purcei au fost striviți de scroafe din cauza înghesuielii. Evident, aceasta este o cauză. Am constatat însă că și hrana necorespunzătoare a contribuit la procentul mare de mortalitate. în trimestrul I, datorită rațiilor incomplete, scroafele n-au avut suficient lapte".Condițiile improprii de furajare și adăpostire constituie cauza pierderilor și în alte unități. La cooperativa din Bulgăruș, același județ, pentru 320 scroafe există numai 98 boxe, adică abia jumătate față de cît ar ii normal. în această unitate există, de asemenea, mari deficiențe în furajare, rațiile fiind aproape zilnic ciuntite.
O situație întîlnită și unde există procent de cilor foarte rativa agricolă au fost înregistrate 320 de mortalități și sacrificări de necesitate, față de 355 purcei obținuți în acest an. Pentru a justifica această stare de lucruri, Ilarie Ungureanu, membru în consiliul de conducere, și Constanța Panait, șef contabil, susțin că încărcătura de animale față de suprafața de teren de care dispune cooperativa este prea mare și că nu există condiții optime pentru furajare. Aceste argumente nu sînt întemeiate. Vizi- tînd fermele cooperativei îți dai seama imediat că pierderile se datoresc în primul rînd felului cum sînt îngrijite și hrănite animalele. Principalii factori care au determinat a- ceastă situație îi constituie adăposturile, îngrijirea și asistența zootehnică și veterinară necorespunzătoare. Acest lucru ni l-a confirmat medicul circumscripției veterinare, Petre Su- 

ciu. „Hrana nu este administrată în condiții optime, ci pur și simplu se iau știuleții de porumb și se aruncă în jgheabul animalelor".Dar ce face medicul circumscripției veterinare pentru a schimba a- ceastă situație ? El se mulțumește să constate că îngrijitorii nu respectă normele de îngrijire a purceilor.

asemănătoare poate fl în județul Mehedinți, cooperative cu mortalitate a ridicat. La coope- din satul Viașuun por-

de altă parte, la faptul că diferite uzine constructoare de mașini nu sînt totdeauna suficient de receptive anumite cerințe — justificate și zonabiie — ale beneficiarilor. în gătură cu acest ultim aspect am cercat să ne formăm o părere conti- nuîndu-ne investigațiile la Fabrica de mașini-unelte și agregate-Bucu- rești.Pe baza licențelor care i-au fost 

la rele- în-

AIS

de diverși cu agregate compuse
puse la dispoziție, colectivul acestei întreprinderi moderne a realizat sau lucrează în prezent la realizarea unor mașini-unelte speciale, de mare complexitate, solicitate beneficiari : strunguri carusel traversă fixă,din două mașini orizontale de alezat și frezat, mașini portale.de frezat în diverse variante consțructive, mașini de rectificat fără centre cu alimentare automată, mașini orizontale de alezat și frezat cu comandă program de poziționare, comandă numerică și cu afișaj de cotă. Din păcate, ritmul în care se asimilează în fabricație aceste noi produse este extrem de lent, el determinîndu-i uneori, pe drept cuvînt, pe diverși beneficiari,

De asemenea, Ia cooperativa b- gricolă din Pristol, mortalitățile la purcei se ridică Ia 36 la sută. La cooperativa agricolă din Dîrvari, față da 1 559 purcei născuți au murit 622, iar la cooperativa din Obîrșia de Cîmp s-au înregistrat 445 mortalități, mai ales din cauză că maternitățile în care au fost ținute scroafele cu purcei, pe timpul iernii, sînt foarte friguroase. Deși sînt cunoscute a- ceste deficiente, consiliile de conducere și organele tehnice n-au întreprins acțiuni concrete, operative, pentru înlăturarea lor.Se întîlnesc frecvent și cazuri cînd laboratoarele veterinare acționează cu întîrziere. „Anul trecut — ne spunea ing. zootehnist Elena Manole, de la cooperativa agricolă Vrata, scroafele de prăsilă erau bolnave de lep-

en oareoperaWe

setfor ai zootehniei

tospiroză. Deși am trimis probe la laboratorul veterinar pentru a se preciza diagnosticul, abia în vara a- cestui an ni s-a confirmat presupunerea" . *Cei din conducerea uniunii județene a cooperativelor agricole caută să arunce vina pe specialiștii din cadrul direcției agricole pentru lipsurile ce se manifestă în sectorul zootehnic al cooperativelor. Aceștia la rîndul lor le pasează celor de la uniunea județeană a cooperativelor agricole. în timp ce specialiștii se învinuiesc reciproc, porcii mor.Se simte nevoia ca uniunile județene ale cooperativelor agricole, împreună cu direcțiile agricole, sub îndrumarea comitetelor județene de partid, să analizeze și să rezolve cu răspundere problemele de care depind înlăturarea pierderilor de animale, creșterea rentabilității zootehniei.Creșterea porcilor în complexe de mare capacitate asigură' obținerea u- nor cantități sporite de carne, la un preț de cost mult mai scăzut, comparativ cu sistemul gospodăresc obișnuit. Aceste mari unități și-au dove- 

legați de termene strînse de dare în funcțiune a unor noi capacități de producție, să ezite cînd li se sugerează să le comande la F.M.U.A.B. în- trucît, însăși asimilarea unor licențe a durat aici 3—5 ani, ne-am interesat dacă ciclul de asimilare în fabricație a noilor produse nu poate fi în sfîrșit simțitor scurtat.— Acest lucru — consideră Teodor 
Radu, inginerul-șef de concepție al 

fabricii — este posibil în primul rînd prin organizarea producției centralizate de SDV-uri tipizate, deci prin degrevarea uzinei de sarcina de a realiza în sculăria proprie — și așa supraîncărcată — toate SDV-urile de care este nevoie, și reducerea simțitoare a timpului necesar în prezent pentru pregătirea tehnologică a noilor fabricații. în al doilea rînd, prin perfecționarea. în continuare, a cooperării interuzinale.Iată cîteva opinii — pe care le-am mai auzit, de altfel, și cu ani în urmă — la care credem că organele de resort din M.I.C.M. ar trebui să reflecteze temeinic dacă doresc să elaboreze măsuri eficiente de sporire a participării uzinelor constructoare 

dit din plin eficiența economică. în primele 3 trimestre, la combinatul de la Călărași s-a depășit sarcina de plan la îngrășătorie cu 183 tone carne, realizîndu-se, totodată, un milion de lei beneficii peste plan. Rezultatele obținute puteai fi și mai ■ bune dacă nu ar fi survenit unele mortalități la animale. Care sînt cauzele ?După cum se știe, evitarea pierderilor este hotărîtă, fără îndoială, de asigurarea unor condiții cit mai bune de hrană și curățenie, respectarea normelor sanitare prin izolarea grajdurilor, oprirea accesului persoanelor din afară etc. La combinatul de la Călărași ca și în alte combinate, aceste cerințe au fost, în general, respectate. Totuși, problemele prevenirii și combaterii bolilor în caz de 

apariție nu sînt rezolvate. Prima șl cea mai importantă problemă se referă la asigurarea unor medicamente de uz veterinar, cu o eficiență sigură, și la stabilirea de către oamenii de știință din domeniul respectiv a unor metode care să permită prevenirea apariției unor boli.„Cînd s-a populat combinatul nostru cu zeci de mii de porci — ne-a declarat medicul veterinar Ilie O- 
gradă, șef de fermă la combinatul de Ia Călărași, am asigurat o bună izolare a animalelor și condiții de igienă corespunzătoare. în decurs de 4 ani nu am avut pierderi din cauza bolilor. Dar iată că unele greutăți sînt determinate de apariția pestei porcine. Primele cazuri de pestă au apărut în aprilie a.c. Imediat după confirmarea diagnosticului s-a prezentat la întreprindere pentru control și îndrumare dr. Mircea Movanu, din partea Inspecției de stat sanitar-ve- terinare. S-au căutat vinovății și s-a întocmit un .dosar care a dus la a- mendarea și retrogradarea atît a conducerii, cît și a tuturor specialiștilor din întreprindere. Nu s-au luat în considerare sursele de contaminare din împrejurimi, independente de puterea noastră, nici eventualitatea slabei calități a vaccinurilor. Ca măsură tehnică, inspectorul a dispus vaccinarea tuturor porcilor tineri la vîrsta de 30 de zile, inclusiv a celor slab dezvoltați. Faptul că nimic nu s-a schimbat și că întreprinderea s-a găsit la fel de descoperită a fost demonstrat de apariția a noi cazuri în septembrie, care au fost lichidate abia la sfîrșitul lunii octombrie. Faptul că boala a apărut la porci vaccinați o dată și chiar de două ori a fost explicat de dr. Liviu Bran, din partea Institutului Pasteur, ca o consecință a vaccinării purceilor la o vîrstă prea tînără, precum și a unor loturi de purcei insuficient de bine dezvoltați, apreciind aceste metode ca niște greșeli foarte mari. S-a dispus atunci ridicarea vîrstei de vaccinare pînă la 70 de zile, fără a se ține seama însă de pericolul pe care îl reprezintă, pentru tineretul porcin neimunizat, prezența unui focar de boală în imediata apropiere. De aici se poate trage concluzia că acțiunea de prevenire a bolilor a rămas în urma cerințelor.Analizînd cele arătate mai sus, rezultă că, într-adevăr, s-a făcut prea puțin în ce privește asistența zootehnică și veterinară în marile combinate de creștere a animalelor. Se ridică în primul rînd mult controversata problemă a eficienței vaccinului folosit. Specialiștii din cadrul combinatului de Ia Călărași afirmă că vaccinul furnizat de Institutul Pasteur din Capitală nu a asigurat o imunitate totală. La controlul făcut de acest institut la combinatul de la Călărași a rezultat că purceii de la 
de mașini la înzestrarea tehnică a diferitelor sectoare ale economiei.Este necesară și examinarea atentă a posibilităților de restrîngere a importurilor prin asimilarea parțială în fabricație a unor utilaje sau prin realizarea lor în cooperare cu firme din străinătate. După părerea multor specialiști cu care am discutat ceastă problemă, interesul pentru semenea modalități de reducere a- 

a-‘ 
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importurilor trebuie să cuprindă o arie tot mai largă de produse complexe necesare economiei.Aducem în discuție, în încheiere, următorul aspect. La ora actuală continuă să se importe o serie de instalații și de linii tehnologice complexe pentru industria metalurgică, .« chimică sau a lemnului. Este adevărat, în multe cazuri ponderea utilajelor românești din componența a- cestor instalații complexe a sporit destul de mult și nu mai constă exclusiv în partea lor brută. Dar nici nu depășește, de regulă, 50—60 la sută din valoarea lor totală. După cum rezultă din investigațiile pe care le-am întreprins, motivul principal 

grajdurile 4 șl 11, după vaccinare, au fost imunizați numai în proporție de 20 la sută. De asemenea, din grajdurile 10 și 15 s-au trimis la control cîte 10 porci pentru a se vedea care este procentul de imunizare. Dintre aceștia 3 s-au îmbolnăvit. De aici și concluzia că trebuie făcute eforturi urgente pentru rezolvarea acestei probleme. Specialiștii din producție așteaptă din partea oamenilor de știință vaccinuri care să le dea siguranța că animalele nu se îmbolnăvesc, că nu vor fi epizotii. Bineînțeles, la rîndul lor, specialiștii din unități trebuie să asigure condiții optime de creștere. în al doilea rînd, trebuie să se precizeze modul de aplicare a vaccinărilor la diferite categorii de animale.Se desprinde concluzia că oamenii de știință trebuie să-și desfășoare activitatea mai aproape de producție, să cunoască problemele ce se ridică și să contribuie la rezolvarea lor.Trebuie îmbunătățită și activitatea de îndrumare zooveterinară în cadrul combinatului. „Forma noastră organizatorică internă nu e corespunzătoare pentru a asigura o asistență veterinară suficientă — ne-a declarat tov. Crișan Peneș, directorul combinatului. La o asemenea întreprindere avem mai puțini medici veterinari decît în unitățile cu sistem gospodăresc. în afară de tehnologul-șef și de epizotolog mai avem doi medici veterinari și un inginer zootehnist. Dar ultimii trei sînt, de fapt, șefi de fermă : unul are maternitatea de scroafe, al doilea — tineretul, iar celălalt — îngrășătoria. Și cîte nu are de făcut un șef de fermă 1 Face lotizări, stabilește sistemul de alimentare, vaccinează animalele, organizează și supraveghează livrările etc. Se simte nevoia de medici veterinari care să conducă acțiunile de prevenire și combatere a bolilor".Din analiza cauzelor care determină un procent ridicat de pierderi la porcine se desprinde, așadar, concluzia că, în majoritatea cazurilor, nu se respectă cerințele privind aplicarea măsurilor zootehnice și veterinare. în complexele de creștere industrială, datorită condițiilor specifice, a aglomerărilor mari de animale, a- părarea sănătății animalelor necesită concentrarea eforturilor oamenilor de știință din domeniul zootehniei și medicinii veterinare pentru rezolvarea în mod unitar a problemelor de creștere, a celor de prevenire și combatere a bolilor. Se impune ca, In întreaga activitate a acestor mari unități, să se aplice cu mai multă promptitudine îndeosebi măsurile de prevenire a bolilor, depistîndu-se cu răspundere cauzele apariției lor în scopul înlăturării pierderilor. Dar, așa cum a rezultat din ancheta întreprinsă în cooperativele agricole din județele Timiș și Mehedinți, nu numai bolile infecto-contagioase, ci și carențele de furajare, condițiile necorespunzătoare de adăpostire și îngrijire, iar în multe unități în primul rînd aceste cauze determină cele mai mari pagube. Este de aceea necesar ca organele agricole să se ocupe cu toată răspunderea de corelarea sarcinilor de creștere a efectivelor cu măsurile pentru mărirea și îmbunătățirea producției de furaje, de respectarea punct cu punct a regulilor zootehnice și veterinare, în așa fel îneît creșterea animalelor să se soldeze cu cîștiguri cît mai mari,
Gh. RADEL, Nistor ȚU1CU, 
Al. BRAD
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de h GalațiS-au încheiat lucrările de construcție și montaj la patru preîncălzitoare de aer din cadrul celui de-al doilea furnal de 1 700 mc al Combinatului siderurgic din Galați. Parțial, noile agregate au fost predate șamotorilor pentru înzidire. Se desfășoară, de asemenea, în ritm susținut lucrările de blindare a furnalului. Potrivit aprecierilor făcute de specialiști, durata construcției celui de-al doilea mare agregat pentru producția de fontă de la Galați se va reduce cu 20—30 la sută în comparație cu primul furnal.

*al acestei situații constă în faptul că la contractarea instalațiilor complexe din import nu se urmărește cu suficientă tenacitate și perseverență participarea pe măsura posibilităților reale, ca subfurnizori, a uzinelor noastre constructoare do mașini, nu se combate în mod convingător, cu argumente concludente, tendința do neîncredere, de regulă nefondată, a unor titulari de investiții în capacitatea tehnică a uzinelor din această ramură. Iată de ce forurile în drept trebuie să dea dovadă de o atitudine mai fermă față de ministerele cara apelează la import atunci cînd necesitățile de mașini și utilaje pot fl satisfăcute din producția internă.Concluzia care se desprinde este că reducerea substanțială a importurilor de mașini și utilaje — sarcină de mare importantă economică, subliniată la Congresul al IX-lea al partidului și accentuată în mod deosebit de conducerea partidului cu prilejul Consfătuirii lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini și al Consfătuirii consacrate activității în domeniul comerțului exterior — este în prezent pe deplin posibilă. Reușita îndeplinirii acestei sarcini depinde da apelarea mai consecventă la posibilitățile interne și este nemijlocit legată de o mai intensă activitate creatoare a cadrelor de cercetare și de concepție din uzine, de accelerarea substanțială a ritmului de asimilare în fabricație a noilor produse, concomitent cu o mai intensă preocupare pentru îmbunătățirea calității producției. Important este ca Ministerul Construcțiilor de Mașini să acționeze cu mai multă fermitate în lumina indicațiilor date de conducerea de partid și de stat în acest sens, pentru a asigura uzinelor d'n subordine condiții de participare sporită la înzestrarea tehnică a economiei noastre naționale.
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Literatura nu reflectă doar, 

ci și plămădește conștiința

puncte de vedere

INTEGRAREA REZULTATELOR 
EXPERIMENTULUI PEDAGOGIC 
1 ACTIVITATEA CURENTA

Vladimir Streinu

INDIFERENTA
FATĂ DE MORALĂ

DIMINUEAZĂ
VALOAREA ARTEI

A goli creația literară și artistică de cuprinsul ei omenesc, cu alte cuvinte, de aspirațiile conștiinței, sub cuvînt că astfel se ajunge la puritatea valorilor, ar însemna să afirmăm un program „estetic" care nu ar entuziasma pe nimeni. Arta este altceva de- cît îndemînare și ingeniozitate, țintind la mai

mult decît amuzamentul semenilor. Față de o asemenea situație, critica intervine și ierarhizează pe bază de observație obiectivă. In nici o literatură din .cite cunoaștem, estetismul, la care duce inevitabil eliberarea de orice umanitate a creatorului, n-a produs opere de o valoare mai mare sau cel puțin de aceeași valoare ca uma

nismul acelor creatori, în ale căror opere subzistă o componentă de ordin general etic. D’Annunzio nu este și nici nu va fi vreodată de aceeași statură cu Dante; Oscar Wilde strălucește destul de pierdut lingă Shakespeare; iar de la noi, orice s-ar spune, Macedonski stă pe o treaptă mai puțin sus decît E- minescu. De ce? Fiindcă Dante, Shakespeare și E- minescu au o viziune completă a lumii, din care concepția etică, privind aspirațiile eterne ale spiritului omenesc, nu lipsește. Indiferența fată de morală. filozofie, istorie, deci față de societate, șl au atît mai mult absența acestor perspective lucrează di- minuant asupra situării ierarhice a valorilor. Ca să devină al tuturor timpurilor. artistul bine orientat știe că are de străbătut mai întîi timpul său.Dăunată în chipuri felurite, după cum e predicants sau neluată de loc în seamă, concepția umanistă lărgește spațiul de strălucire al oricărei opere si decide infailibil de statura autorului. în acest sens, idealul etic al literaturii conviețuiește nestingheritor și nestingherit cu idealul ei estetic.

zeze totodată un înalt ideal etic. Actul scrisului este un act de renunțare la vanitatea deșartă în folosul linei ambiții de tip superior care este aceea de a surprinde esența timpului tău pentru a putea înfrunta eternitatea. Arta presupune dragoste absolută față de matricea spirituală din care ne tragem și această dragoste, nutrită de flacăra talentului, este atitudinea esențial etică a artistului adevărat.

Valorile etice nu sînt exterioare creației, ci conținute în aceasta. De aceea cînd vorbim despre creație vorbim și despre etic, dar nu ca despre o categorie a- parte, ci ca despre un sens care aparține valorii estetice și care nu are altă formă de exprimare decît 
valoarea. O atitudine umană oricît de nobilă încetează de a semnifica ceva dacă este tratată artistic la un nivel scăzut. Pentru că

pentru artă nu există altă justificare decît valoarea sa artistică și umană.Acest adevăr care nu cu foarte mulți ani în urmă era neglijat este astăzi înțeles cu toată claritatea. De aceea și avem astăzi o literatură mai puternică, mai adevărată, mal profund o- menească. De aceea a- vem astăzi incomparabil mai multe talente decît altădată și, aș îndrăzni să spun, mai profunde și originale decît oricînd.

A SCOLII
Prof. univ. dr. docent Dimitrie TODORAN

Dumitru Micu

MILITANTISMUL ETIC 
e condiția Însăși 

A LITERATURII 
NOASTRE ACTUALE

o

Vasile Rebreanu

LITERATURA UMANIST
SOCIALISTĂ TREBUIE
SĂ ÎMBOGĂȚEASCĂ
SUFLETUL OMULUI

Literatura viabilă implică o înțelegere a lumii al cărei corolar e un anume ethos. Parte constitutivă a unei civilizații, arta — ca fapt de cultură — participă la afirmarea valorilor fundamentale ale acesteia, valori în care își află concretizarea o spiritualitate specifică, orientată spre un ideal anumit de existență. O asemenea participare nu numai că nu e un act de conformism, dar, tocmai dimpotrivă, este un mod de a colabora la alcătuirea lumii, la plămădirea unei anume umanități, un mod demiurgic așadar, căci prin literatură, prin creația culturală în general, valorile sporesc, se precizează, capătă consistență, eficacitate. Literatura nu reflectă doar, ci făurește, modelează, participă la orientarea conștiinței umanității, în afara mișcării generale de cultură a unei e- poci și societăți, în afara preocupărilor și năzuințe- I lor din care emană mișcarea spirituală vie a unei etape istorice, nici nu e posibilă, de fapt, creația perenă, indiferent în care I domeniu. Autonomismul : absolut echivalează cu decesul artei, o artă vidată I de conținut omenesc, pri

vată de contactul cu atmosfera morală a lumii ambiante, fiind o ficțiune tot atît de gratuită ca aceea a unui perpetuurp mobile : un non sens. Izolarea ermetică a artei de celelalte ramuri ale culturii, jocul steril, excrescența formelor gratuite, parazitare, într-un cuvînt estetismul — observa Lucian Blaga în „Artă și valoare" — exclud conținutul viril al unei viziuni revelatoare, ducînd la o „elefantiază crasă artistică", la „anemierea artei", „estetismul tinde spre dictatura anemiei". Trainică este, a fost și va fi întotdeauna și pretutindeni acea literatură care comunică, afirmă ceva, ia atitudine, mobilizează. Renunțînd la asemenea funcții, scrisul artistic și-ar nega propria condiție.Nicăieri, literatura astfel orientată nu-și poate găsi un material de inspirație mai bogat, mai interesant, decît în societatea socialistă, unde profundele mutații, prefacerile fără precedent, ineditul imprevizibil al încleștărilor dintre nou și vechi angajează permanent toate straturile sufletești, toate resorturile vieții interioare a omului. Prin însuși faptul de a fi

literatură, literatura actualității socialiste este o literatură problematică. Realismul strict constatativ, descriptiv, nu e posibil în- tr-o asemenea literatură, care, prin natura ei, este obligată să dezvăluie contradicții, să ridice probleme, să militeze. Militantismul etic e condiția însăși a literaturii inspirate din actualitate, atitudinea fiind implicată în această literatură asemenea anei într-un burete. A ocoli problemele, â înfățișa realitatea idilic, convențional, înseamnă a ucide nu realismul doar, ci literatura însăși. Cîte romane, cîte piese de teatru, spre a nu vorbi de scrieri de mai mici dimensiuni, nu s-au născut în decursul a- nilor care au trecut moarte tocmai fiindcă, dintr-un motiv sau altul, au nesocotit cerința zugrăvirii veridice a existenței. Soarta literaturii dezminte istorisirea biblică despre femeia Iui Lot, preschimbată în stană de sare pentru, că a îndrăznit să privească spectacolul interzis al arderii cetăților păcătoase. Căci literatura este obligată — pentru a nu-și dezminți menirea — să privească realitatea în față.Ethosul socialist se afirmă în literatură nu discursiv, ci prin dezvăluirea adevărului, prin atacarea frontală a marilor probleme actuale și eterne ale o- mului. Operele literare rezistente ale literaturii noastre actuale sînt o expresie a gîndirii, a eticii socialiste ; o dovedesc aceasta cele mai reprezentative romane apărute în ultimii ani, o dovedesc versurile atîtor poeți, scrieri care participă la afirmarea unui ethos aderent la valorile socialismului prin aceea că mediază cititorilor contactul cu sensurile grave ale existenței, zdruncină inerții, exprimă aspirații la valorificarea integrală a resurselor de umanitate, la plenitudine spirituală. Orice modalitate, orice formulă artistică ar propune, o operă literară propagă ethosul lumii noastre în măsura în care dezbate probleme reale, de profundă rezonantă umană, la un nivel de gîndire adecvat naturii acestor probleme.

Din totdeauna, arta, ca expresie a unei înalte și inspirate conștiințe umane, și-a luat drept obiect faptele oamenilor, evenimentele, gestul și chipul omenesc. pasiunile, stările de bucurie, de visare, de durere ale sufletului. Multiseculara istorie a manifestărilor spiritului uman sub forma artei o demonstrează aceasta fără echivoc. Arta în general, și poate literatura cu deosebire, a încercat să sondeze, să a- rate, să defrișeze sufletul în întregimea lui, să-1 prezinte în tot ce are el nesc și bun și rău : sînt și nimic din ce-i ome- „om ome-

nesc nu-mi e străin", vechiul dicton al lui Teren- țiu își păstrează și astăzi în literatura secolului nostru valabilitatea. Și, nu pentru a face neapărat uz de citate, vom spune că arta, ajunsă la o conștiință de sine, pe lingă efortul de a oglindi realitățile sociale și spirituale, a tins spre un ideal de perfecționare a sufletului omenesc, a venit în apărarea omului, creîn- du-i idealuri, căutînd să-l înnobileze. Spunînd că o- mul este plin de noblețe, că omul s-a născut liber, a- firmînd puterea spiritului, artistul — începînd de la autorul Mioriței, de la aezi
I

Corneliu Sturzu
I

ÎN SUBSTANȚA OPEREI
IDEALUL ETIC

AL SOCIALISMULUI!

> Cezar Baltag 1

| OPERA NU ARE ALTĂ i
I JUSTIFICARE DECÎT 1
i VALOAREA ARTISTICĂ 1
I Șl UMANĂ

Imperativul artei, nobil prin esența sa, este totodată purtător de sensuri care depășesc sfera strictă 
a esteticului. Din momentul în care, eu, artistul, reflectez la existentă și la tensul pe care doresc să

i-1 dau, acest lucru înseamnă că îmi pun problema adevăratei meniri a artei. De îndată ce se constituie ca bun spiritual's! cîș- tigă forță de iradiație, creația, autentica și perena creație, devine act etic în

primul rînd prin însăși calitatea sa de a fi valoare.Căci în artă, intenția este lucrul care contează cel mai puțin în cele din urmă, pentru că nu dorința de bine sau de virtute este cea care îți asigură realizarea unei cărți valoroase, ci căutarea pasionată a timbrului particular și inedit al epocii tale, al ființei tale, al acelui fericit moment de incidență în care destinul nostru individual și cel istoric, al matricei spirituale din care facem parte, se întrepătrund. O carte bună nu este o faptă bună, ci un act omenesc care are un sens cu totul și cu totul aparte.De aceea, valoarea etică a unei cărți nu constă în intenția cu care a fost scrisă, oricît de bună va fi fost aceasta, ci în valoarea sa literară, în măsura în care aceasta exprimă spiritul vremii, în măsura în care răspunde întrebărilor cărora omul modern al societății noastre socialiste le caută o rezolvare istorică nouă. Nu există mare scriitor care, în virtutea dăruirii sale în numele acelui sacru ideal de existență care este arta, să nu reali

A vorbi de idealul etic al unei literaturi mi se pare tot atît de necesar ca a discuta despre valoarea ei estetică. Pentru că aceste două dimensiuni ale artei, departe de a fi străine una de alta, se întregesc în unicul mod de existență a literaturii : conștiința publicului.Un popor, o națiune cum este a noastră si-a constituit de-a lungul istoriei o concepție armonioasă despre ceea ce este bine și ceea ce este rău nu într-un cod de legi abstracte. ci într-o optică specifică asupra vieții pe care o intuim în toate marile acțiuni ale maselor populare si ale reprezentanților acestui neam la dramaticele răscruci ale veacurilor trecute. Iar literatura. mai mult poate ca alte arte, le-a fixat în creații perene.Desigur, nu am în vedere concepția rudimentară care cere fiecărei opere literare să susțină — învățătură purtare cu bui ___________ ________nuvelă, poezie sau roman. Concepția etică a autorului, sistemul său de valori morale — care în ultima analiză sînt cele ale colectivității în care trăiește — se exprimă prin întreaga structură a operei, a opticii sub care sînt priviți oamenii și întîmplările. pentru a revela ceea ce este într-a- devăr esențial.între grija de a nu lăsa treacă fără ca le ce pot să le șilor o înaltă pildă să fie consemnate și îndemnul plin de căldură adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu oamenilor de litere ai patriei noastre dare trebuie „să lase scris urmașilor, peste veacuri, mărturii despre ceea ce au fost în stare să creeze constructorii socialismului, despre ceea ce au fost în stare să realizeze

oamenii de litere și de arte de azi", există o legătură istorică neîntreruptă, de o semnificație majoră.Infinit mâi mult ca în trecut, societatea noastra socialistă promovează consecvent cele mai umane șl mai nobile idealuri etice ce izvorăsc și își află împlinirea în activitatea cotidiană, adesea eroică, întreprinderi, de pe

un 1pentru care să se încheie fel de i buna ar tre- fiecare

cronicarului vremile să evenimente- ofere urma-

și rapsozi și termînînd tînărul scriitor român, cărui aripi freamătă de tea nemuririi, toți adevă- rații creatori și-au propus să pună în jurul frunții u- mane o aură a demnității și mîndriei, o aură pe care omul o are și o merită.Acest lucru este posibil, și aș adăuga necesar, într-o societate ca cea a României de astăzi, care își propune ca suprem ideal crearea tuturor posibilităților pentru ca ființa umană să se poată dezvolta liber, nestînjenltă, pentru ca omul să-și manifeste toată capacitatea și să-și afirme disponibilitățile. în a- cest caz omul de litere se află într-o fericită ipostază de creator. Literatura noastră umanist-socialistă are posibilitatea și datoria de a contribui la îmbogățirea sufletului omului contemporan, de a-i arăta frumusețea, dar nu numai a stelelor și rîurilor, de a-i cîn- ta starea lui de nostalgii, d® înfrîngeri, de a-1 pune în fața propriilor izbînzi și întrebări, salutînd temeritatea faptelor lui și a gîn- dului zeiesc. Firește, literatura își propune aceste idealuri etice, filozofice, politice, sociale, psihologice ; toate valori în sine, ele nu se pot fructifica sub forma artei numai în măsura în care sînt înglobate, ci conferindu-le o înaltă valoare estetică, sau cum zicea Maiorescu, îmbrăcîn-» du-le în haina nepieritoarei arte. Arta, trebuind să fie un reflex estetic nemijlocit al realităților și idealurilor noastre contemporane.

cu ale se-

tiere. din munca tenace a savanților. Găsindu-și expresia în opera de artă, idealurile de viață socialiste ale oamenilor, ale întregii noastre națiuni, sînt potente căpătînd prin condiția lor estetică o valoare e- xemplară pentru întreaga societate.Mi se pare de aceea puerilă opinia unora după care astăzi trebuie să se scrie despre om în general, iar cînd este vorba de lirică, despre viziuni și sentimente „universale", desprinse de un spațiu social dat, spațiu ale cărui dimensiuni etice constituie o coordonată fundamentală pentru artă. Datoria morală supremă a scriitorului de azi, din România zilelor tre, față de națiunea îi aparține nu poate plinită fără efortul nuu, tenace, de a fi conștiinței oamenilor mijlocul cărora trăiește. Pentru că numai regăsin- du-se în ceea ce el are mai bun, mal uman, ca realizare și aspirații, omul societății noastre socialiste se va apropia de operele literare ale prezentului nutrind pentru ele stimă și dragoste.
cinema

13,30 ;• Anna Karenina : PATRIA
17 ; 20,15.,
0 Fete în uniformă : CAPITOL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Eu te-am iubit : VICTORIA — 9,15 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Hombre : SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete — 2 604) ; 20,15 (seria de bilete
— 2 610), REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, FESTIVAL — 3 ; 10,30 13 ; 15,15 ;
18 ; 20,15, MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,46.
0 prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
0 Un dolar găurit : LUMINA — 8,45—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Agonie și extaz : SALA CINEMATECA 
(bilete la casă) : 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. 
0 Totul pentru rîs : DOINA — 9 ; 10,30 ; 12 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Zece ani de eră cosmică — Legea — 
Naufragiul — Mișcarea aparentă a planete
lor — Visul lui Goguță — Centenar minier
— 9—21 în continuare.
0 Operațiunea San Gennaro : UNION
15.30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI — 15,30 
0 Cind vine pisica : COTROCENI
0 Vera Cruz : FEROVIAR — 9,45 ; 12
16.30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8.
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 Tarzan, omul-maimuță și Fiul lui Tarzan : 
GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, AURORA — 
9 ’ 12 45 • 16 15 ’ 19 45.
•’Week-end cu Anna : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
e Vicontele plătește polița: BUZEȘTI —
15.30 ; 18, VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Lady Macbeth în Siberia : BUZEȘTI — 
20,30.
0 Un bărbat și o femele : VIITORUL — 20,30. 
a Planeta maimuțelor : DACIA — 8,45—15,30 
fii continuare ; 18 ; 20,45.

noas- căreia fi îm- conti- glasul în

Instituțiile școlare, constituite ca o zonă distinctă a acelei forme a practicii sociale denumită cuprinzător educație, reprezintă vaste acțiuni de modelare a ființei spirituale a omului într-o ambianță specifică, în care operează cu maximum de intensitate valorile științifice, etice, estetice ale comunității. într-un anume sens și în anume limite, școala este un teren de experiență socială, un laborator de aplicare a conținutului, metodelor și formelor de organizare ale culturii intelectuale, morale, estetice și fizice pe care științele pedagogice le-au stabilit fie prin generalizarea experienței educaționale pozitive, fie prin experiențe și experimente desfășurate în școală sau în instituții de cercetare științifică. în fapt întreaga istorie a pedagogiei nu este decît o înlănțuire de căutări novatoare care, mai cu seamă în ultimii ani, au căpătat o extensie cu totul deosebită.Relevînd. sensurile majore ale introducerii și utilizării celor mai recente cuceriri ale științelor pedagogice, Directivele C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învățămîntului, precum și noua lege a învățămîntului stabilesc ca o prevedere de seamă organizarea unor unități școlare experimentale, ca și aplicarea într-un număr limitat de școli și licee a unor planuri de învățămînt, programe și manuale experimentale, inițierea unor noi metode de predare. însemnătatea unor astfel de preocupări se cuvine cu atît mai mult subliniată cu cît, deși unanim recunoscute, rezultatele experimentelor pedagogice s-au făcut simțite, pînă în prezent, prea puțin în ■ viața școlii, în pofida unor eforturi destul de considerabile desfășurate de către institutele specializate de perfecționare, ca. șț în cercurile metodice ale profesorilor și asociațiile cadrelor didactice (dintre care, paradoxal, singura care lipsește este cea a specialiștilor în... științele pedagogice).Cum se explică insuficienta corelare dintre datele obținute de cercetarea științifică modernă și aplicarea lor în școli ? Există de bună seamă anumite piedici obiective și materiale. O școală „modernă", cu cel mai perfecționat utilaj didactic, nu poate fi înzestrată de la o zi la alta, dar principala cauză rezidă, cred, în lipsa unei colaborări eficiente între cercetători pe. de o parte și corpul profesoral, pe de altă parte. O bună parte a cadrelor didactice întîmpină destule dificultăți de informare datorate atît atmosferei rutiniere, unei practici mai mult sau mai puțin empirice, în care se complac, cît „stilului" și nivelului unor cercetări nu totdeauna accesibile cercurilor largi de învățători și profesori. Alteori posibilitatea aplicării noilor adevăruri descoperite și conținute în lucrările publicate este prea mult lăsată exclusiv în grija lecto- rului-învățător sau profesor. Iată un exemplu. Se cunosc, în genere, principiile și formele de programare ale conținutului învățămîntului, cel puțin la unele materii ca gramatica, aritmetica, științele naturii etc, însă prea puțini profesori — cel mai mulți aș- teptînd manualele programate — se străduiesc să aplice, în ■ condițiile date, „spiritul" metodei și al organizării programate a procesului de învățămînt — adică să-și amelioreze propria activitate prin aplicarea rezultatelor pozitive dobîndite îh cercetările privitoare la învățarea programată. Căci lecțiile curente din școala actuală — „tradițională" i-aș spune — pot fi considerabil perfecționate prin urmărirea unei stringente logice îri predare, prin eliminarea balastului informativ, prin stimularea continuă și corectarea elevilor etc. Evident, „trunchierea" rezultatelor experimentale sau, și mai rău, oponenta vizibilă a unor cadre
o Samuraiul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Poemul celor două Inimi : UNIREA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Testamentul unui pașă : LIRA — 15,30 ; 18.
• Aventura : LIRA — 20,30.
o Roata vieții : DRUMUL SĂRII
17.30 ; 20. ___  _ _
•
18
O
18
O
16

15 ;

Viva Maria : FERENTARI — 55,30 ;
; 20,30.
Surprizele dragostei : GIULEȘTI — 15,30 ; 
; 20.30.
Heidi : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
; 18,15 ; 20,30.
Căderea imperiului roman : GLORIA — 9 ; 
; 16,30 ; 20.12 . . .... ___ ,

® Mărturisirile unui domn cu cameră 
lată : VOLGA — 10—16 în continuare ;
20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18,15 ; 20,45.
0 Climate : MOȘILOR — 15 ; 18 ; 20,45. 
c Cenușă și diamant : POPULAR — 
18 ; 20,30.
o Duelul lung : MUNCA — 15,30 ; 18.
O Zosia : MUNCA — 20,30.
0 Heroina : TOMIS — 9,30—15,30 în 
nuare ; 18 ; 20,15, FLAMURA — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Trei copii „minune" : FLACARA —
15.30 ; 18.
0 Cronica unui bufon : FLACARA — 20,30. 
0 Lustragiul : ARTA — 9—15,45 in continu
are ; 18 ; 20,15, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20.30. 
0 Neînțelesul : VITAN — 15,30 : 18 ; 20,30.

mobi-
18,15 ;
15.45 ;

conti-
11,15 ;

(sala0 Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
Comedia) : Heidelbergul de altădată — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții teribili —
19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu) : Meteorul — 
20 ; (sala din str. Alex. Sabia) : Dansul morții 
— 20.

didactice explică în largă măsură neconcordanțele dintre cercetările de „laborator" și transpunerea lor în viață.O contribuție de loc de invidiat și-o aduce pe această cale și lipsa unei coordonări corespunzătoare în însăși munca de cercetare științifică, destul'de eterogenă și mărunțită. Am impresia că drumul adevărului pedagogic, experimental stabilit, spre practica educațională ar putea fi, parțial, scurtat și lărgit prin coordonarea mai strînsă a activității pe care o desfășoară institutele de perfecționare a cadrelor didactice cu unitățile de cercetări pedagogice pentru ca, împreună, să prospecteze necesitățile prezente ale școlii noastre și să proiecteze condițiile dezvoltării ei viitoare în lumina exigențelor spiritului științific. Nu mă refer, firește, la o planificare excesivă, nici la o unificare și uniformizare deopotrivă de străine spiritului . științific — care este mod și stil de gîndire și acțiune — și dăunătoare activității creatoare a învățătorului și profesorului (poate că printr-o organizare corespunzătoare a Institutului central de perfecționare și specializare a corpului didactic, prevăzut de directive, unele lacune și aspecte negative vor putea fi înlăturate în viitorul apropiat). Nu am în vedere nici coeziunea prea restrînsă dintre diferitele unități de cercetare — deși uneori se bătătoresc aceleași căi — și există pericolul de a specializa și fărîmița cercetări care ar trebui să se desfășoare potrivit unui plan unitar. Dar, în mod cert, educația impune din partea tuturor acestor factori o unitate de acțiune. Desigur însă că integrarea experimentului pedagogic în viața cotidiană a școlii nu poate fi desprinsă de sfera aparte în cadrul căreia acționează, de „materialul" cu care se operează. Este dovedit că experiența în genere — și experimentul în special — constau în producerea, varietatea și repetarea intenționată și precis orientată și controlată a fenomenului sau procesului in studiu. Ambele exprimă din punctul de vedere al metodologiei științifice același lucru. — numai că experimentul constă în folosirea sistematică a experienței, desfășurate potri- / vit criteriilor științifice de cercetare. Deoarece în experiență cercetă- - torul creează condițiile apariției fenomenului studiat, rezultatele obținute pe această cale au o mai mare precizie decît datele observației curente, iar datorită faptului că. în anumite granițe, experiența poate fi repetată, fenomenele pot fi observate în numeroase aspecte și în variatele lor etape de desfășurare.Fără îndoială că fenomenele educaționale nu pot fi create în întregime de cercetător. De obicei, o experiență sau un experiment se inserează în realitatea educativă pa care tinde s-o modifice în sens pozitiv. în această realitate educativă se efectuează unele modificări în virtutea propriei sale legități (de exemplu, disciplina scade acolo unda unii factori educaționali au carențe, supraaglomerarea claselor are repercusiuni asupra calității învățării), lucru ce presupune o sporire a atenției , cercetătorului ca — prin generalizarea numai a acelor rezultate verificate — să poată evita aceste neajunsuri. Oricare ar fi izvorul a- devărului pedagogic o dată stabilit și verificat, ceea ce interesează societatea este introducerea acestuia în practica educațională în vederea optimizării procesului de formare integrală și armonioasă a omului si realizarea acestui deziderat este condiționată în primul rînd de înțelegerea eficientei experimentelor, în complexitatea lor, a rolului jucat de ele în perfecționarea conținutului șl formelor procesului instructiv-edu- cativ.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Frumoasa duminică <le septembrie — 19,30 ; 
(sala Studio) : Fentei singure — 20.
• Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un șirag de 
perle — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Don 
Quijote — 20.
s» Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : Șoricelul și păpușa — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren — 16.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala 
din Calea Victoriei) : „Mexico-Meiody" — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasileseu" : Hanul melodii
lor populare — 20.
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17.30 — Pentru elevi. Consultații la ma
tematică — clasa a Xll-a. Tema : Inele, 
corpuri. Prezintă prot. Gh. Rizescu. 18.00 
— T.V. pentru specialiștii din industrie. Ci
clul „Cibernetică" — Circuitele electronice ale 
calculatoarelor moderne. 18.30 — Curs de 
limba engleză. 19.00 — Pentru copii. Ecranul 
cu păpuși : „în sacul lui... Păcală" de Teodor 
Cetin. Interpretează colectivul Teatrului 
„Cravata roșie" din Botoșani. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 19.50 — Buletinul meteo
rologic. Publicitate 20.00 — Cercetări și cer
cetători. Preocupări și realizări in știința 
românească. 20,30 — Seară de teatru : 
„Unchiul Vania" de Cehov. In distribuție : 
Silvia Popovlcl, Margareta Pogonat, Con
stantin Rauțki, Gh. Cozorici, Ion Mari
nescu, Eliza Petrăchescu, Mircea Cojan, Ovi- 
diu Crlstea. Scenografia : Vasile Rotaru. Re
gla : Ion Barna. 22.00 — Divertisment mu
zical cu Aura Urzlceanu, Norina Alexiu, 
Ion Ulmeanu și Trio Alpin. Conducerea 
muzicală Edmond Deda. 22.30 — Marl in
terpret!. pianistul Van Clibum. în program: 
Brâhms — prezintă prof. univ. Th. Bălan. 
22.50 — Telejurnalul de noapte. 23.00 
Închiderea emisiunii.
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Plenara C.C. al U.T.C.
a hotărât aderarea

Uniunii Tineretului Comunist
la Frontul Unității Socialiste

Luni după-amiază a avut loc în Capitală ședința plenară a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care a hotărît în unanimitate aderarea Uniunii Tineretului Comunist Ia cialiste.Subliniind că unii Tineretului tul Unității neretului sale, noi j parte cu intens al tov. Ion Iliescu, prim-secretar C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a spus: Partidul și statul nostru acordă o înaltă prețuire tineretului, rolului său de factor activ în greșului societății dura cu care este partid, de întregul puternic imbold pentru tineretul nostru. Ea obligă totodată la sporirea spiritului de răspundere al fiecăruia față de îndatoririle sale sociale, pentru a fi părtaș activ la eforturile generale ale întregului popor de ridicare neîncetată a patriei.Ne revine o înaltă îndatorire, a menționat primul secretar al C.C. al U.T.C., de a cultiva tradițiile de muncă și luptă comună ale oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a dezvolta șl întări unitatea și frăția de nezdruncinat dintre tinerii români și de alte naționalități, de a ne închina toate

Frontul Unității So-participarea Uni- Comunist la Fron- : creează ti- organizațiilor a lua elanul la fluxul
Socialiste român, < posibilități de tot vieții societății noastre,al

asigurarea pro- noastre. Căl- înconjurat de popor, este un

forțele cauzei prosperității și înfloririi multilaterale a patriei noastre.Au luat apoi cuvîntul tovarășii Dumitru Gheorghișan, Elena Voines- cu, Iosif Beliung, din București, Constantin Stoica, din Suceava, Lucia Andreescu, din județul Dîmbovița, Ernest Ratz, din Cluj, Mariana Motîlcă, din Tr. Severin, Ioan Mun- teanu, din Hunedoara, Ioan Gavrilă, din județul Ialomița, Radu Bălan, din județul Timiș, loan Harnaghi, din județul Harghita, Pavel Mu- raru, din Craiova, și Ilie Lepădat, din județul Ilfov, care au relevat faptul că tineretul patriei noastre a primit cu deplină satisfacție și adeziune hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R., convins fiind că acestea răspund pe deplin intereselor întregului popor, propriilor sale aspirații. Receptiv Ia nou, la progres social și spiritual, au afirmat ei, printre altele, tineretul sprijină cu entuziasm întreaga activitate novatoare, plină de dinamism și spirit creator a conducerii partidului, îndreptată spre, perfecționarea neîncetată a o- rînduirii socialiste, politica internă și externă a partidului și statului, care exprimă interesele supreme ale întregii societăți românești, inclusiv ale tinerei generații.A fost aprobată apoi hotărîrea de aderare a Uniunii Tineretului Comunist la Frontul Unității cialiste șireprezentanții U.T.C. în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.(Agerpres)
So- au fost desemnați

ÎNTOARCEREA DE LA BELGRAD
A TOVARĂȘULUI PETRE BLAJOVICILuni dimineață s-a înapoiat de la Belgrad tovarășul Petre Blajo- vici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, care, la invitația președintelui Vecei Executive a Republicii Socialiste Serbia, Dju- rița Ioikicî, a făcut o vizită de prietenie în R.S.F. iugoslavia.La sosire, în Gara de Nord, au

fost prezenți Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Muncii, funcționari superiori din acest minister, precum și Milorad Komatina, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia Ia București. (Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil, adresată în numele guvernului turc, ministrul afacerilor externe al Republi-
cii Socialiste România, Comeliu Mănescu, va face o vizită oficială în Turcia între 22 și 28 noiembrie 1968. (Agerpres)

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI FOTO-DOCUMENTARE

ÎN CUCERIREA COSMOSULUIli

Cronica zilei NOUL POD

Luni la amiază a avut loc, Ia Casa prieteniei româno-sovietice, deschiderea expoziției foto-documentare „Realizările Uniunii Sovietice în cucerirea Cosmosului", organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice.Cu acest prilej, au luat cuvîntul Mihail Ghelmegeanu, vicepreședinte al C.R.C.C.S., și Tamara Liudvi- govna Volkovițkaia, șeful secției de cosmonautică de la Muzeul politehnic din Moscova, care au reliefat succesele dobîndite de oamenii de

știință sovietici în cucerirea și dezvăluirea tainelor spațiului extraterestru.La vernisaj au fost prezenți Mihail Roșianu,A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, reprezentanți ai C.S.C.A., oameni de știință și cultură.Au fost de față I. S. Ilin, trul consilier al ambasadei tice la București, și membri basadei.

președintele
miriis- sovie- ai am-

SPORT
Un meci de atracție

pentru „Cupa cupelor"

mîine, pe stadionul

„23 August"

Dinamo București
West Bromwich AlbionMîine după amiază, Bucureștlul vă găzdui un nou meci internațional de fotbal, .piste vorba de prima partidă dintre echipele Dinamo București și West Bromwich Albion (Anglia), reprezentantele de drept ale țărilor respective în „Cupa cupelor". Partida este prevăzută să se desfășoare pe stadionul „23 August", cu începere de la ora 14,30.Fotbaliștii oaspeți au sosit aseară, cu un avion special, pe aeroportul Băneasa, însoțiți fiind de membrii conducerii clubului și de 12 ziariști. Faptul denotă, desigur, marea importanță ce se acordă partidei, mai ales după evoluția selecționatei Angliei în fața reprezentativei noastre. De altfel, managerul lor, Ashman, a ținut neapărat ca înaintea meciului de mîine să vadă la lucru formația dinamovistă; sosit de sîmbătă în București, el a urmărit duminică partida Dinamo — Universitatea Cluj. Dintre performanțele de ultimă oră ale formației West Bromwich Albion este de reținut și scorul de 0—0 în deplasare, în fața echipei campioane a Angliei, Leeds.

« I ’ ■■ ■ - ■
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ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

CAMPIONATELEDE RADIOTELEGRAFIELa Radioclubul central din Capitală a avut loc festivitatea cheiere a campionatelor de legrafie, în cadrul cărora — patru zile — s-au întrecut destoinici radioamatori din țara noastră. O performanță deosebită a fost obținută de Savu Tudor de la clubul sportiv Dinamo Bacău, care a cucerit două titluri de campion republican: la proba de regularitate și Ia cea de transmitere viteză. Al treilea titlu de campion republican la individual a revenit Iui Gh. Cîmpea- nu de la clubul sportiv Farul Constanța.în clasamentul pe echipe, pe locul I s-a situat Dinamo București, iar pe locurile II și III Farul Constanța și Dinamo Bacău.

de în- radiote- timp de cei mai

O La Montevideo au luat sfîrșit 
campionatele mondiale de ciclism rezervate amatorilor. Ultima probă — cursa individuală de fond — a fost cîștigată de italianul Vittorio Marcelii, care a acoperit 200 km în 5h 00’34” (medie orară 39,924 km). Marcelii i-a întrecut la sprintul final pe Luiz Carlos Flores (Brazilia), Erik Pettersson (Suedia) și Martin Rodri- guez (Columbia), toți cronometrați în același timp cu învingătorul. La startul cursei au fost prezenți 53 de concurenți din 12 țări.

O Tradiționala competiție auto
mobilistică „Raliul Corsicei" — pradenumit „Raliul celor 10 000 viraje" echipajul Andruet-Jacques Gelin, șină cund a fost ocupat de _ .Rauno Aaltonen (Finlanda)-Henry Liddon (Anglia), pe „Lancia". Din 63 de echipaje, cîte au luat startul, numai 15 au reușit să încheie cei 1 320 de kilometri ai cursei.

su- de de Claude o ma- se- echipajul
a fost cîștigată francez Jean " . Pe .Alpine Renault". Locul

o Tenismanii americani conduc cu 
2—1 în finala interzonală a „Cupei Davis", ce se desfășoară în prezent la San Juan (Porto Rico), între echipele S.U.A. și Indiei. în ziua a doua s-a disputat partida de dublu. Cuplul american Stan Smith-Bob Lutz a învins cu 6—2, 6—3, 6—2 perechea indiană Ramanathan Krishnan-Jaideep Mukerjea

o La Dublin s-a desfășurat întîl- nirea internațională de fotbal dintre selecționatele Irlandei și Austriei. La capătul unui joc echilibrat, cele două echipe au terminat la egalitate : 2—2 (0—1).
vremea

Ieri tn țară : Vremea s-a men
ținut în general umedă, cu cerul 
variabil, mai mult acoperit. Au 
căzut ploi locale și burniță în 
Transilvania, Banat, Oltenia, ves
tul Munteniei și nordul Moldovei. 
Pe alocuri ceața a persistat. Vîn- 
tul a suflat în general slab, excep- 
tînd Moldova, unde s-au semnalat 
intensificări temporare. Tempe
ratura aerului a înregistrat o creș-

tere în Moldova. La ora 14 oscila 
între 7 grade la Miercurea Ciuc 
și 16 grade la Podul Iloaiel.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 noiembrie. In țară : 
Vreme în general umedă, cu cerul 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
locale. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit, predomlnînd din sec
torul vestic. Temperatura în 
ușoară scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, 
iar maximele între 5 șl 15 grade. 
Ceață dimineața și seara. In Bucu
rești : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Ploi 
slabe. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Ceață dimineața.

DE PE IANȚZÎLuni seara a plecat în R. P. Ungară o delegație a Ministerului Comerțului Interior, condusă de ministrul Ion Pățan, răspunzînd invitației ministrului comerțului interior al R. P. Ungare, Istvan Szurdi. Delegația română va purta tratative în vederea extinderii colaborării și sporirii schimbului de sortimente de mărfuri întreLa plecare, fost prezenți Ministerului precum și Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
★Ambasadorul Marii Britanii la București, Sir John Chadwick, a oferit luni seara o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.Au participat Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Luni s-a înapoiat în Capitală delegația culturală, condusă de președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- covel, care a făcut o vizită în Republica Irak, la invitația ministrului culturii și informațiilor, Abdu- lah Salloum Al-Samarrai.în drum spre țară, la președintele Comitetului pentru Cultură și Artă a pe ministrul culturii și informațiilor al Siriei, Mustafa Al-Gazzi, cu care 

a avut o discuție cordială.
★Luni a sosit în Capitală o delegație a Comitetului de Stat pentru Dezvoltarea Tehnicii din R. P. Ungară, condusă de Richard Kolos, vicepreședinte al comitetului, care, la invitația Consiliului Național al Cercetării Științifice, face o vizită în țara noastră.în cursul zilei, oaspeții au avut convorbiri cu delegația Consiliului Național al Cercetării Științifice, condusă de Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al consiliului.Delegația a vizitat apoi Uzina de mecanică fină din București.După-amiază, delegația a fost primită de Ștefan Bîrlea, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice.
★Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la încheierea armistițiului în primul război mondial, luni dimineața a avut loc o solemnitate la cimitirul militar Belu din Capitală. în memoria ostașilor francezi căzuți pe cîmpul de luptă au depus coroane de flori Bernard Dejean de la Batie, însărcinat cu afaceri ad-interim al Franței la București, și reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București.La solemnitate au luat parte ofițeri superiori ai Forțelor noastre armate și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.în aceeași zi, în memoria ostașilor francezi au fost depuse coroane de flori de reprezentanți ai Ambasadei Franței la București la cimitirele din orașele Galați și Giurgiu.
★Luni dimineața a început în Capitală un simpozion internațional privind aspecte ale activității de informatică tehnico-științifică, organizat de Institutul central de documentare tehnică. La această ticipă invitați din R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. nea Sovietică.

sortimente cele două ministere, în Gara de Nord, au membri ai conducerii Comerțului Interior,

Damasc, de Stat întîlnit

CORESPONDENȚĂ DIN PEKIN DE LA I. GALAȚEANU

Martor mut al întîmplărilor fără 
număr din frământata istorie mile
nară a pămînturilor pe care le stră
bate, fluviul Ianțzî, cel mai mare 
din China și unul din cele mai mari 
ale lumii, și-a amestecat de-a lun
gul veacurilor apele sale învolbu
rate cu sîngele și lacrimile trudi
torilor sărmani de pe malurile sale, 
care pe lingă împilarea nemiloasă a 
potentaților feudali aveau de făcut 
față adesea și stihiilor dezlănțuite 
ale naturii. Maiestuosul fluviu, care-și 
are obîrșia în provincia Cinhai din 
partea de vest a țării și se varsă 
în Marea Chinei de Est, în apropie
re de Shanghai, după ce parcurge o 
distanță de circa 5 800 km, s-a obiș
nuit în ultimele două decenii să cu
noască priveliști cu totul noi, ine
dite: eforturile uriașe de stăpînire 
a naturii, prefacerile radicale înfăp
tuite de constructorii Chinei noi în 
înfățișarea vechilor orașe și așezări 
aflate în bazinul său.

Una din realizările recente cele 
mai importante o constituie marele 
pod — cale ferată dublă și șosea — 
de la Nankin, de pe cursul inferior al 
fluviului, deschis recent traficului 
feroviar (șoseaua aflîndu-se în sta
diu avansat al construcției). Noul succes al constructorilor spulberă a- 
firmațiile vechi că „nu există nici 
o sarcină mai grea decît a se con
strui un pod la Nankin", că în aceste 
locuri un asemenea pod pur și sim
plu nu poate fi ridicat. Este pentru 
a treia oară cînd, datorită efortu
rilor oamenilor muncii, apele tumul
tuoase ale bătrînului fluviu sînt tra
versate de un păienjeniș de oțel 
care unește cele două maluri. După 
cum se știe, în ultimii zece ani și 
ceva au fost construite poduri la 
Uhan și Ciunkin pe cursul mijlocia 
și respectiv superior al lui Ianțzî. 
Acest al treilea pod, cu o lungime 
de peste 6 700 metri — de patru ori 
mai mare decît cel de la Uhan — 
contribuie la îmbunătățirea comuni
cațiilor între nordul și sudul țării, 
avînd o deosebită importanță eco
nomică.

La Nankin, Ianțzî este adînc, 
foarte lat și are un curs vijelios. 
Straturile geologice sînt deosebit de 
complexe și regiunea este deseori

bîntuită de taifunuri de coastă, iar 
curenți puternici fac dificilă tra
versarea. Locuitorii Nankinului au 
visat vreme îndelungată la construi
rea unui asemenea pod. Acum, tra
verse de oțel de proporții neobiș
nuite leagă cei 9 piloni înalți care 
se ridică din valurile fluviului. La 
realizarea acestei lucrări gigantici- 
și-au. dat concursul^ întreprinderi din 
Pekin, Anshan, 
Tientsin și din 
tante.

La începutul 
sirea celei mai 
construcție a acestui obiectiv 
întreprins mai întîi experimentări a- 
supra unui pilon. Au fost făcute mul
te experiențe, folosindu-se o gamă 
variată de metode în vederea elabo
rării unor planuri corecte pentru 
turnarea fundațiilor sub apă. Mun
cind zi și noapte, colectivul a strîns 
datele necesare și a dezlegat una 
cîte una enigmele condițiilor hidro
logice și geologice care afectau a- 
ceastă construcție. „

Constructorii au învins numeroa
se greutăți de ordin tehnic, au ieșit 
învingători în lupta cu capriciile 
naturii. La un moment dat turna
rea fundației ajunsese la un punct 
critic. Chesonul de oțel masiv fo
losit la ridicarea pilonilor și care 
avea o înălțime cit o clădire cu 
8—9 etaje era ancorat pe fluviu, 
corpul său plutitor fiind adînc cu
fundat în apă. Inundațiile bruște de 
toamnă au umflat fluviul, iar va
luri mari întețite de vînt loveau în 
ancorele chesonului care 
deja supuse la mari solicitări 
timpul inundațiilor din 
urmare, unele cabluri 
chesonul plutitor fiind 
valuri. Lupta cu apele 
durat 40 de zile, la capătul cărora 
muncitorii au reușit să fixeze din 
noti chesonul.

Ziarele de aci apreciau, pe bună 
dreptate, că această lucrare repre
zintă un monument dedicat eroismu
lui în muncă al constructorilor chi
nezi, demonstrează capacitatea și vo
ința lor în muncă, hotărîrea lor de 
a adăuga noi edificii la construi
rea socialismului.

Shanghai, Uhan, 
alte orașe impor-

lucrării, pentru gă- 
bune modalități de 

s-au

fuseseră 
în 

vară. Ca 
s-au rupt, 
purtat de 
furioase a

membri al

repre- Orga-

faptuiui legitime

manifestare parii. P. Bulgaria, R. D. Germană, Ungară și Uniu-

D. Dumi- comitetu-

■kcu afaceri ad-interim Democrate Germane Karl Kormes, a ofe-

în ajutorul
Practic"

Foto :
S. Cristian

Lucrările Sesiunii 0. N. U.
gospodinei

Uzina urmărlt ale

Derbiul mascu
lin de baschet 
Dinarno-Sfeaua 
nu și-a dezmin
țit numele. Tri
bunele sălii 
Floreasca au 
fost pline, cali
tatea jocului ce
lor două re
putate formafii 
răsplătind inte
resul publicului.

Printre mijloacele moderne 
realizate de industria noastră 
pentru ușurarea muncii casni
ce a femeii se numără și as
piratorul de praf „Practic*.

Datorită construcției sale 
moderne, aspiratorul „Practic* 
realizat de uzina „Electromo
tor" din Timișoara este folosit 
la curățirea eficace, fără efort 
șf în timp record a covoarelor, 
mobilelor, hainelor, precum și 
a pereților. Caracteristicile 
sale tehnice îi permit funcțio
narea cu un consum de ener
gie foarte mic. Pentru asigu
rarea protecției radiorecepției, 
motorul electric este prevăzut 
cu condensatoare.

Aspiratorul „Practic* se nu
mără printre principalele mij
loace electrotehnice menite să 
ridice gradul de confort și ci
vilizație al vieții noastre coti
diene.

(Urmare din pag. I)încoace și, mai ales, în ultima vreme, timiditatea față de oraș a dispărut. Au plecat mai întâi feciorii pe la școli. Ei au învățat meserii ori au urmat facultăți. Multi dintre ei se întorc în sat, contribuind cu cunoștințele lor la ridicarea generală a satului. Alții lucrează pe șantiere, în întreprinderi industriale.E o mișcare ce se produce cu o firească degajare... Cu o degajare față de ceea ce, în mod artificial și nedrept, se așezase ca o barieră între sat și oraș.Chiar și natura treburilor oficiale cu care pleacă astăzi la oraș țăranii e cu totul alta. Mai mult, ei plecau acolo ca să se jeluiască ori ca să se judece, plecau rar și numai cînd „le ajungea cuțitul la os". Astăzi e un perpetuu pelerinaj. Sînt deputați și pleacă la sesiuni, sînt brigadieri la C.A.P. și pleacă la cursuri, la ședințe de instructaj, sînt magazineri, contabili, socotitori, împuterniciți și pleacă să încheie contracte, să cumpere, să perfecteze toate acele schimburi economice directe și de mare amploare ce au astăzi loc între oraș și sat...’Călătoresc. Pleacă Ia oraș, la meci, la spectacole, pornesc prin O.N.T., participă la concursuri artistice... Distantele comprimat, devin tot mai lipsite de importantă.Prin tot ceea ce oferă urbanul ruralului — mărfuri industriale, instrumentar tehnic, cadre de medie s și înaltă calificare, înzestrări social-cul- turale — putem spune că orașul 
vine Ia sat.Distanta dintre oraș și sat este treptat diminuată pînă într-atît încît sătenii merg să lucreze la oraș fără a-și schimba domiciliul. Prin mijloacele moderne de transport, ei pornesc dimineața la locul de muncă din o-, raș și se întorc în sat după terminarea schimbului.Și e firesc ca pe măsură ce agricultura socialistă se modernizează,

în excursiifizice s-au

Înzestrată fiind cu lucratori de înaltă calificare și cu mijloace tehnice menite să ușureze și, cu timpul, să disloce total forța manuală de lucru, tot mai mulți dintre locuitorii satelor să fie atrași către industrie. Industrializarea rapidă solicită din ce în ce mai multe forțe de muncă — o cerere pe care orașul n-o mai poate satisface în întregime.Dacă te afli în satul Mihalț, din județul Alba, la ora 6 dimineața, a- . siști la următoarea scenă : în mijlocul satului, 7 autobuze cu. inscripția „Cursă specială" își primesc călătorii și pornesc, în convoi, către Cu- gir. Alba Iulia, Blaj... La aceeași oră, gara Mihalț este, timp de cîteva minute, animată de îmbarcarea cîtorva sute de călători într-un tren („cursă muncitorească" — i se spune) care adună din satele de pe Valea Tîr- navei sute și mii de oameni pe ca- re-i duce către uzinele, fabricile, a- telierele, instituțiile orașelor.Este un fenomen cu o atît de largă răspîndire încît îndreptățește concluzii certe în legătură cu o tendință ce va schimba fundamental, într-un viitor nu prea îndepărtat, structura socială, fizionomia generală a localității rurale.
— Cei care fao naveta sat-oraș — ne spune conf. univ. Ion Aluaș, sociolog de la Universitatea Cluj — 

capătă repede și pregnant deprin
deri urbane, ce se manifestă de Ia 
modul de organizare a gospodăriei 
pînă Ia norme de conduită socială și simț estetic. Ei transmit aceste deprinderi și celor care au rămas în sat. Efectul este categoric pozitiv.într-o discuție, tovarășul Emil O- niga, directorul general al Uzinelor de tractoare din Brașov, îmi vorbea despre țăranii care vin și se angajează în uzină și care, după o perioadă de școlarizare și calificare, intră în producție ; unii dintre ei chiar în sectoarele cele mai pretențioase, acolo unde totul este supus unei desăvîrșite ordini, unde fiecare obiect are locul său bine calculat și unde și mișcările sînt strict

însărcinatul al Republicii la București, rit luni seara un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a u- nei delegații a Consiliului pentru Pace din R. D. Germană, condusă de prof. dr. Edith Oeser, prorector al Universității Humboldt-Berlin.Au luat parte Stelian Ionescu, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, _prof. Mihail Ghelmegeanu, acad, trescu și alți

NEW YORK 11. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : în ședința plenară de luni dimineața a Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile în legătură cu problema „restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze în Organizația Națiunilor Unite". După cum se știe, la 16 septembrie un grup de 11 state, printre care și România, âu cerut înscrierea acestei probleme ■ pe ordinea de zi a actualei sesiuni și au prezentat un memorandum explicativ. Refuzul de a restabili drepturile legitime ale R. P. Chineze în această organizație — se spune în memorandum — constituie o negare a justiției și o încălcare a principiului universalității O.N.U. Arătând că R. P. Chineză „și-a demonstrat dorința sinceră de pace și coexistență pașnică cu toate statele", memorandumul subliniază că „este imposibil să fie exclusă China, o mare putere nucleară, de la adoptarea unor ho- tărîri majore și în același timp să i se ceară să subscrie la obligațiile impuse de acorduri ia încheierea cărora nu a participat".Adunării generale i-au fost prezentate spre examinare, în legătură cu această problemă, două proiecte de rezoluție — unul de fond și celălalt procedural. Primul document, elaborat de un grup de 16 state, printre care și România, atrage atenția asupra restabilirea drepturilor

ale R. P. Chineze este esențială a- tît pentru apărarea Cartei O.N.U. cît și pentru cauza pe care Națiunile Unite trebuie să o servească, în conformitate cu această cartă" și cere „recunoașterea guvernului acestei țări drept singurul zentant legal al Chinei în nizația Națiunilor Unite, precum și excluderea reprezentanților lui Cian Kai-și' din locul pe care îl ocupă ilegal în O.N.U. șl în toate organismele sale".Al doilea proiect de rezoluție se înscrie în „tradiția" eforturilor de a bloca soluționarea acestei probleme prin subterfugii procedurale. El numără printre coautorii săi Statele Unite, Filipine, Tailanda, Japonia, Noua Zeelandă, Australia și alte cîteva state și cere ca problema reprezentării R. P. Chineze să fie inclusă în categoria acelora a căror soluționare necesită o majoritate de două treimi din voturile statelor membre ale O.N.U.După cum a subliniat reprezentantul Cambodgiei, Huot Sambath, în intervenția sa de luni dimineața, această din urmă rezoluție constituie o nouă manevră a Statelor Unite vizînd perpetuarea menținerii poporului chinez în afara Organizației Națiunilor Unite, printre ai cărei membri fondatori se numără și China.
raționalizate, schimbările de comportament acestor oameni, în contextul vieții lor particulare, determinate de influența locului de muncă. Ei devin acasă gospodari desăvîrșiți, își raționalizează casa, felul de viață.

— Satul — ne-a spus tovarășul 
Ion Aluaș — țărănimea, în înțele
sul „clasic" ce i-I acordăm, sînt sor
tite unor mutații dialectice, unor to
tale transformări. Dezvoltarea in-, dustrială a României, rapida evoluție a societății socialiste conduc nemijlocit la integrarea treptată a satului în felul de viață și în specificul urban.Satul, așa cum se va dezvolta potrivit prevederilor hotărîrilor de partid și de stat privind sistematizarea localităților rurale, va satisfa-

ce tocmai aceste tendințe de urbanizare, de integrare într-un context de civilizație modernă. Vor fi, de fapt, comune bine consolidate, înzestrate cu toate dotările specifice orașelor, dezvoltîndu-se economic pe baza a- firiculturii socialiste, a furnizării forței de muncă pentru industriile locale, ca și pentru marile unități industriale, al căror număr este în continuă creștere și acoperă armonios teritoriul României socialiste.
Satului românesc contemporan 

l-au fost deschise larg porțile către 
civilizația modernă pe care o asimi
lează cu aviditate ca pe un drept 
milenar, înscriindu-și valorile spiri
tuale, sociale și materiale, capacita
tea de muncă 
de ridicare a 
tățl.

și gîndire, la efortul 
edificiului noii socie-

© 0Exploratori ai lumii
moleculelor

(Urmare din pag. I)Instalația de piroliză de la Combinatul Brazi, mărirea producției de cauciuc sintetic românesc prin creșterea capacității instalației de fabricare a butadienei (80 la sută) — ’a Borzești. Posesor a 21 de brevete de invenții, din care multe înregistrate în străinătate, institutul și-a semnat diploma de notorietate științifică.— Cercetarea științifică a devenit o industrie, produsul ei de serie fiind inteligența omenească materializată în procedee și descoperiri — ne spune Dumitru Guidea, directorul adjunct științific — în mod cert cea mai rentabilă și modernă industrie cunoscută. Pentru a-și primi botezul maturității creatoare și la noi, am căutat să omogenizăm colectivele, să interferăm la pragul de sus calități indispensabile cercetării: pasiunea, ordinea, fantezia.Și, într-adevăr, nu e greu să recunoști în cei cu care discuți — dispuși să-ți vorbească cu entuziasm, ore în șir, despre preocupările și aspirațiile lor profesionale — pe acei „romantici în cercetare" pe care și-i dorea colaboratori un Einstein. Cîte- va lucruri ar putea să definească pregnant și să explice totodată dru-

mul ascendent pe care-1 realizează colectivele de cercetări de aici: omogenitatea echipelor de lucru .realizată prin trainice legături dintre tinerii ingineri și experimentați! doctori în științe, climatul de lucru, de emulație profesională și de autentică colaborare științifică. în aceste condiții, nu e de mirare că lucrări de importanță majoră au fost realizate de tineri și că fiecare al treilea cercetător tînăr e doctorand.Stăm de vorbă cu unul din aceștia, ing. Adrian Georgescu. Lucrează numai de șase ani în cercetare, dar are un „drum precis conturat" — după cum spune. Acum patru ani a preluat prima lucrare pe cont propriu, vastă, cu serioase repercusiuni economice, întinsă în timp. O documentație imensă 'și specifică, sute de experiențe și mai ales finalizarea — găsirea unor soluții teoretice și industriale de performanță, însemnau pentru tânărul cercetător tot atîtea examene de dat. Industria românească trebuia să producă un detergent biodegradabil, capabil să înlăture primejdia poluării apelor de către detergenții insolubili, folosiți în cantități imense în toate țările lumii. Fiecare țară interesată reușise să rezolve, în

mod propriu, problema. în acest caz, în condițiile industriei românești, trebuiau folosite materiile prime autohtone și găsite posibilitățile de fabricare industrială a detergentului: 45 de variante apar în primul an, rămîn apoi 5 și, în sfîrșit, 3, care prin comparație și analiză nu vor mai fi părăsite pînă la soluția finală simplă și elegantă, așa- numitele „site moleculare".Explicațiile par acum simple, lesne de înțeles și pentru un necunoscător. Ne putem imagina, mai greu sau mai ușor, simplitatea și eficiența soluției. Dar în umbra ei se ascund circa 500 de experiențe, s-au studiat sute de lucrări de specialitate. Un singur om și-a asumat aproape tot timpul acest volum uriaș de muncă.— Cum să regret că patru ani am studiat și rezolvat într-o lucrare de asemenea proporții descoperi secretele cele mai ascunse ale profesiunii, cunoști toate tehnicile de cercetare și, mai ales, te regăsești pe tine în desele întâlniri cu nehotărîrea ta, cu dibuirile, chiar cu deznădejdea. Dacă ai reușit să le învingi, te poți numi cercetător.Ne vorbește despre profesiunea sa și cercetătorul Theodor Fischler, care acum lucrează la valorificarea pe linii noi a piperilenei avînd ca rezultat obținerea de mase plastice cu multiple utilizări.— Calea pînă la rezultat este a- nevoioasă, iar pentru a o parcurge trebuie să existe, neîndoielnic, vo- , cația. Și aceasta nu se mimează, o ai sau n-o ai, pentru că ea înseamnă talent, rîvnă. răbdare și multe altele. Cercetarea este ca o întrecere sportivă. Trebuie să valorifici totul cît mai bine și, mai ales, înaintea altor „concurenți". Scopul final fiind în cazul nostru realizarea produsului industrial, se numește 
cercetător acel care dă soluții sim
ple, ieftine, rapide.*în liniștea laboratorului poți afla desfăcute pînă la ultima fibră — în eprubete și retorte — tainele „aurului negru". Ochii omului privesc și înțeleg viața materiei, inteligenta încearcă să-i dea o altă viață, mai folositoare societății. Petrolul își continuă aventura sa de deasupra pămîntului; aventura unor transformări îndrăznețe la care iau parte mii de oameni, de Ia cercetătorii în halate albe pînă la operatorii marilor combinate.

patru ani —
această temă ?



S. U. A. intensifică
operațiunile militare 
în Vietnamul de sud

O declarație a F. N. E.

UNESCO

Concluziile dezbaterilor 
de politică generală

f HANOI 11 (Agerpres). — Dacă 1 Statele Unite au încetat necondiționat bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam, ele continuă zborurile de recunoaștere f în acest teritoriu și, de asemenea, • și-au concentrat forțele aeriene și i navale pentru a intensifica războiul de agresiune împotriva Vietnamului de sud — se spune în declarația purtătorului de cuvînt al Comisiei pentru relații externe a F.N.E. din Vietnamul de sud.De la 1 noiembrie 1968, precizează declarația, portavioanele flotei a 7-a americane război au bombardat regiunile de coastă Guam, conti-
și nave de încontinuu sud-vietna- meze. Sute de avioane cu reacție amplasate la bazele din ~ Okinawa și Thailanda au nuat să bombardeze regiunile Tay Ninh, Loc Ninh, Binh Long, Dak- to, Kontum, Quang Ngai, Quang Nam și Quang Tri, precum și zoDELTA UNGULUI - TEATRUL UNOR NOIOPERAȚIUNI ALE FORȚELOR PATRIOTICE

S îSAIGON 11 (Agerpres). — Știri transmise de agenția de presă „Giai Fhong" a F.N.E. anunță noi acțiuni declanșate de patrioții sud- vietnamezi. Delta Mekongului a constituit principalul teatru de o- perațiuni în ultimele 48 de ore. Peste două sute de obuze au fost trase asupra unor instalații militare — declara luni purtătorul de cuvînt american. Concomitent au
„NHAN DAN"

FORMULA DE PACE
A SAIGONULUI

NU ARE fiîJCI 0 VALOAREHANOI 11 (Agerpres). — Luînd poziție față de ultimele propuneri ale autorităților saigoneze, ziarul „Nhan Dan“ subliniază într-un comentariu că „formula de pace propusă de Nguyen Van Thieu nu are nici o valoare". Este vorba — reamintește ziarul — de o „întîlnire bilaterală" la care să participe pe de o parte administrația de la Saigon și „reprezentanți ai guvernului american și dacă este necesar și alți aliați" și de cealaltă parte guvernul R. D. Vietnam și F.N.E. din Vietnamul de sud. Incercînd astfel să ignore F.N.E., care este reprezentantul autentic al poporului sud-vietnamez, autoritățile saigo

nele de la frontiera Laosului. Concomitent cu aceasta, continuă declarația, Statele Unite și administrația de la Saigon au intensificat pe scară largă operațiunile militare terestre în special în zona Deltei Mekong și în regiunile Rach Gia și Long Xuyen, unde au fost distruse case și nave pescărești, un număr însemnat de civili fiind uciși. Ultima declarație a administrației de la Saigon, din 5 noiembrie 1968 cu privire la starea de război din Vietnamul de sud nu are alt scop decît de a intensifica exterminarea populației pașnice și de a sili să înroleze pe tinerii din regiunile ce se mai află sub controlul regimului Tnieu.Declarația F.N.E. reafirmă hotă- rîrea forțelor patriotice sud-vietna- meze de a lupta pînă la victoria totală împotriva agresorilor.

fost atacate diverse tabere militare. In regiunea saigoneză, raidurile trupelor de guerilă, combinate cu cele regulate au ajuns în unele locuri pînă la 15 kilometri de oraș. Forțele americano- saigoneze au folosit elicoptere și bombardiere grele pentru apărarea unor puncte din centura de siguranță a Saigonului.

neze încearcă să-și asume „rolul conducător" la masa conferinței — se subliniază în comentariu. Aceasta este o tactică de sabotare a conferinței cvadripartite de la Paris, sau de amînare a ei în speranța că situația s-ar schimba, ceea ce ar permite Saigonului să blocheze progresul spre o soluție politică justă a problemei vietnameze. Subliniind că prin aceasta conducerea actuală Thieu-Ky-Huong a Vietnamului de sud și-a dovedit pe deplin caracterul său reacționar, ziarul relevă că ea s-a demascat totodată în fața opiniei publice ca principal obstacol în calea conferinței cvadripartite de la Paris.

PARIS 11. — Corespondentul A- gerpres Al. Gheorghiu transmite: La UNESCO au continuat lucrările sesiunii Conferinței generale. A fost adoptată în unanimitate o- rezoluție de concluzii a dezbaterilor de politică generală. Rezoluția, pregătită de o comisie de redactare alcătuită din reprezentanți a 15 țări, printre care și România, sintetizează principalele probleme și orientări care s-au desprins din dezbaterile în cursul cărora au luat cuvîntul 119 șefi de delegații și reprezentanți ai unor organizații internaționale. Acest document va constitui, alături de rezoluțiile generale și cele privind programul de perspectivă, un îndreptar pentru Consiliul Executiv și directorul general, în elaborarea viitorului program de activitate al organizației pînă în anii 1971—1972. Textul acestei rezoluții subliniază, în primul rînd. necesitatea ca UNESCO să joace un rol tot mai activ în promovarea politicii de înțelegere internațională a drepturilor omului și a combaterii oricărei forme de discriminare. Se relevă rolul care îi revine UNESCO în elaborarea și realizarea celui de-al II-lea deceniu al O.N.U. pentru dezvoltare, sub aspectul valorificării resurselor umane și al formării de cadre naționale. Re
R. S. F. IUGOSLAVIA

ADUNAREA POPULARA
DIN ORAȘUL OSIEK

Cuvîntarea președintelui TitoBELGRAD 11. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a vizitat mai multe localități din estul Croației, participînd la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a înființării brigăzii a 6-a de șoc din regiunea Slavonia, una dintre unitățile de partizani care a luptat împotriva ocupanților hit- leriști în cel de-al doilea război mondial. Lîngă satul Kamensko, președintele a dezvelit monumentul „Victoria revoluției".în orașul Osiek a avut loc o adunare populară la care au participat peste 200 000 de cetățeni. Luînd cuvîntul, președintele Tito a apreciat că măsurile luate anul acesta pe plan intern sînt menite să' grăbească dezvoltarea în continuare a țării.Vorbitorul a subliniat apoi unele succese obținute în agricultura regiunii și a arătat că sînt necesare modernizarea în continuare a agriculturii, grăbirea dezvoltării tehnologice, sporirea exporturilor și creșterea productivității.în continuare președintele a relevat însemnătatea Congresului Uniunii Comuniștilor care urmează să aibă loc și necesitatea ca acesta să fie temeinic pregătit în ce privește alegerea delegaților și a membrilor organelor de conducere. 

zoluția recomandă ca prioritățile consacrate educației și științei să fie menținute în continuare și în anii 1971—1972 în cadrul programului global al UNESCO.Rezoluția recomandă, de asemenea. ca UNESCO să acorde o a- tenție deosebită problemelor educației permanente, cercetării pedagogice, planificării învățămîntu- lui și formării personalului didactic, învățămîntului universitar și problemelor tineretului, politicii de cercetare științifică, formării structurilor și personalului științific în țările în curs de dezvoltare, aplicării științelor sociale și analizei fenomenelor sociale contemporane, aprecierii mutuale a valorilor culturale, protecției patrimoniului artistic universal, punerii mijloacelor și tehnicii de informare în slujba educației, științei și culturii. Ea recomandă ca UNESCO să manifeste un interes susținut colaborării sale cu comisiile naționale și organizațiile internaționale neguvernamentale, pentru a promova activități în cadrul regional, subregional și interregional.Conferința Generală a ales prin vot secret Consiliul Executiv, care, în urma unei recente hotărîri a Conferinței numără acum 34 de membri.

Președintele Tito s-a referit apoi la unele aspecte ale situației internaționale. „Iugoslavii — a spus el — și-au cîștigat cu sînge suveranitatea o dată pentru totdeauna și o vor a- păra în același mod" El a arătat că în ce privește unele tendințe din viața internațională, țările mici și-au exprimat neliniștea îndeosebi în legătură cu apariția unor teorii privind suveranitatea limitată.în continuare vorbitorul a apreciat că situația internațională este încordată, arătînd că problema Viet* namului, situația din Orientul A- propiat, ajutorul insuficient pentru țările în curs de dezvoltare și alte probleme nerezolvate preocupă in prezent omenirea. Iugoslavia — a spus el — își aduce contribuția sa la, rezolvarea problemelor internaționale prin politica sa de neamestec în treburile altor țări. Totodată ea contribuie la promovarea cauzei socialismului, a cărui construcție se desfășoară în Iugoslavia în condițiile specifice ale acestei țări.Vorbitorul a subliniat că unitatea oamenilor muncii, a membrilor U.C.I., a popoarelor iugoslave este în prezent mai puternică decît ori- cînd. Suveranitatea Iugoslaviei — a spus el în încheiere — este o chestiune a popoarelor ei și nimeni nu o va putea încălca.

Drapelul britanic a fost înălțat duminică pentru ultima dată la Salisbury, în cadrul unei ceremonii oficiale. începînd de luni, cînd s-au împlinit trei ani de la proclamarea unilaterală a independenței, Union Jack va fi înlocuit cu un nou drapel, alcătuit din trei benzi verticale, verde-alb-verde.Pe de altă parte, la Londra, în fața sediului parlamentului britanic s-a desfășurat o puternică manifestație de protest împotriva regimului Iui Ian Smith (în fotografie). Demonstranții purtau pancarte în care era înscris cuvîntul NIBMAR și care înseamnă : „nici o independență înainte ca țara să fie guvernată de o majoritate africană".

Ambasadorul

român in Sudan 

și-a prezentat 

scrisorile 

de acreditareKHARTUM 11 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Khartum, Titus Sinu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan, Ismail Al Azhari.La ceremonie au fost prezenți membrii Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan, precum și Aii Abdel Rahman,, adjunctul primului ministru și ministru al afacerilor externe.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan și ambasadorul român a avut loc o convorbire oficială.

Stația „Zond-6“ lansată
în direcția Lunii

(Agerpres). Sovietică aMOSCOVA 11 — în Uniunea fost lansată la 10 noiembrie, în direcția Lunii, stația automată „Zond—6“, anunță a- genția TASS. Plasarea stației automate pe traiectoria de zbor a fost efectuată de pe o orbită intermediară de satelit artificial al Pămîntului. Măsurătorile au stabilit că zborul lui „Zond—6“ se desfășoară pe o traiectorie apropiată de cea antecalculată.Scopul lansării noii stații automate constă în efectuarea
Deschiderea celui 
de-al V-lea Congres
al P. M. U.VARȘOVIA 11 (Agerpres). — După cum anunță P.A.P. în Palatul Culturii și Științei din Varșovia s-a deschis la 11 noiembrie cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.După alegerea organelor de lucru ale Congresului a fost aprobată următoarea ordine de zi: 1. — Raportul Comitetului Central și sarci-
FRANȚA

0 jumătate de secol 
de la armistițiul din 1918PARIS 11. — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite : Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a armistițiului din 11 noiembrie 1918, luni, în capitala Franței, a avut loc o mare paradă militară. Au participat, de asemenea, detașamente din armatele a 10 țări aliate cu Franța în primul război mondial. La paradă au asistat președintele de Gaulle și membri ai guvernului francez.

BRUXELLES

SESIUNEA 
ADUNĂRII 
N. A. T. 0.

de cercetări științifice în spațiul perilunar, precum și în cercetarea modului de funcționare și perfecționare a sistemelor de bord și a agregatelor stației.Cu stația „Zond-6", centrul de coordonare și calcul de pe Pămînt menține legături radio stabile. Potrivit informațiilor telemetrice, sistemele de bord, agregatele și aparatele științifice ale stației automate funcționează nprmal.

p.nile în vederea întăririi socialismului și dezvoltării continue a Republicii Populare Polone ; 2. — Raportul Comisiei centrale de revizie : 3. — Alegerea Comitetului Central și a Comisiei centrale de revizie. ’• iRaportul Comitetului Central J fost prezentat de W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P,

După defilare, generalul de Gaulîe a reanimat flacăra eternă de la mormîntul eroului necunoscut de sub Arcul de Triumf.Aniversarea a 50 de ani a armistițiului din 1918 a fost marcată în întreaga Franță prin parade militare, depuneri de coroane la monumente ale eroilor, concerte și baluri populare, retrageri cu torțe și focuri de artificii. .
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Recrudescență 
a tulburărilor 

studențești

agențiile de presă transmit:
E3S

Una din sălile expoziției de pictura și sculpiurâ contemporană românească, deschisă recent la Muzeul Ermitaj din Leningrad
Președintele Zambiei, 

Kenneth Kaunda, a anunțat 
formarea unităților militare 
populare,care sa mmieze pe t°t* bărbații și femeile apți de serviciul militar. Președintele a arătat că aceste unități vor constitui un sprijin de nădejde pentru armata țării, fără zenta însă alte detalii ale măsuri. a pre- acestei

Vor fi concediați alți 
2 000 de angajațiai companiei indoneziene de aviație „Garuda" ca urmare a unor măsuri drastice de austeritate, s-a anunțat la Djakarta.

Alegerile pentru desem
narea șefului guvernului 
insulelor Ryukyu, dincare face parte și insula Okinawa, s-au încheiat cu victoria candidatului comun al partidelor opoziției (Partidul socialist, Partidul poporului etc.), Chobyo Yars.

Secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, a părăsit duminică clinica în care a fost internat în urma unor tulburări vasculare. La recomandarea medicilor, el urmează să respecte o perioadă de odihnă.

Al 30-lea Congres al Par
tidului republican italian a luat sfîrșit la Milano. Participanții la dezbateri au adoptat o moțiune prin care aprobă colaborarea cu democrat- creștinii și socialiștii în cadrul unui nou guvern de centru-stînga.

Academicianul Andrei Oțetea a vorbit la posturile 
(Ie radio franceze desPre Adunarea populară de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, care a consfințit unirea Transilvaniei cu România.

A fost efectuată o transplantare de rinichi, duminică, ia spitalul Pahlavi din localitatea iraniană Chiraz. Pacienta este o femeie în vîrstă de 24 de ani, mamă a cinci copii. Operația a durat 7 ore. Aceasta este prima grefă de rinichi realizată în Iran.
Cu ocazia vizitei în Republica Irak a președintelui comitetului de Stat pentru Cultură și Artă din Republica Socialistă România — Pompiliu Macovei, însărcinatul cu afaceri ad. interim al ambasadei române la Bagdad, Nicolae Neacșu, a oferit un cocteil la care au luat parte A. S. Samarrai, ministrul culturii și informațiilor, șefi ai unor misiuni diplomatice, oameni de cultură și artă.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, a avut la U Noiembrie o convorbire la Kremlin cu Robert McNamara, fruntaș al vieții publice americane.

Lucrările celui de-al 
IlI-lea Congres al Partidului 
muncitoresc din Turcia au început la Ankara. Discursul inaugural, în care au fost trasate liniile generale ale politicii de viitor a partidului, a fost rostit de Mehmet Aii Aybar, președintele partidului.

Acuzați de a ii complotat 
în vederea asasinării Iui 
Richard Nixon, președintele ales al S.U.A., Ahmed Rageh Namer și doi fii ai săi vor compărea în fața unui tribunal districtual din New York. în locuința acestora s-au găsit o armă militară, o carabină și cartușe. Acuzații au fost arestați la domiciliul lor în urma unei descinderi a poliției sesizate de o persoană al cărei nume nu a fost dezvăluit.

Cea de-a 38-a conferință 
a tehnicienilor cubanezi din 
industria zahărului s a în- cheiat, după trei zile de dezbateri, la Santa Clara. Au participat și numeroși specialiști străini. Țara noastră a fost reprezentată de ing. Flaviu Domșa, director adjunct al Institutului de cercetări alimentare din București. Au fost prezentate peste 80 de referate și comunicări științifice cu privire la problemele actuale ale dezvoltării tehnicii în domeniul industriei zahărului și al obținerii derivatelor de zahăr.

Cu prilejul vizitei în Bel
gia a delegației de ziariști 
români, condusă de George Ivașcu, Uniunea profesională a presei belgiene a oferit la 8 noiembrie un cocteil la Casa Presei din Bruxelles. Au participat conducători ai uniunii, directori de ziare, ziariști

Ministrul de externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, aflat în Cuba, a făcut o vizită în zona agricolă din jurul Havanei. El a fost însoțit în această vizită de premierul cubanez, Fidel Castro.

Lucrările sesiunii de iar
nă a parlamentului indian au început luni la New Delhi.
25 DE MARINARI NORVEGIENI 1N LUPTĂ

O amplă de salvare se des' fășoară în Oceanul Atlantic, la circa 700 km sud insula Newfoundland — relatează ziarul „Die Welt". Vase și avioane caută două bărci de salvare aparți- nînd petrolierului norvegian „Etnef- jell" (în fotografie). Dacă bărcile n-au fost sfărîmate de valuri, în ele se găsesc 25 de marinari.Pe „Etnefjell" a izbucnit un incendiu, urmat de o explozie. Catastrofa a fost anunțată prin radio, apoi semnalele au încetat. Datorită timpului nefavorabil, abia după 24 de ore un vas costier s-a putut apropia de petrolier și să stabilească legătura cu trei oameni care se aflau pe punte. Ei au semnalizat că 25 de marinari au plecat cu două bărci, iar 8 au rămas pe vas. Dintre ei, numai trei voluntari, pentru că ceilalți 5 se află blocați în sala de mașini. Despre soarta lor, cei de pe punte nu știau nimic.

BRUXELLES 11 (Agerpres). — Luni s-a deschis în capitala Belgiei sestunea Adunării Pactului Nord-Atlantic, care reunește aproximativ 150 de parlamentari din țările membre, cu excepția Greciei. Această reuniune precede pe cea a miniștrilor apărării din cele 14 state membre ale N.A-T.O. (Franța nu participă) care se deschide la 14 noiembrie, precum și pe cea a Consiliului Ministerial al Pactului Atlanticului de Nord ale cărei lucrări vor avea loc în zilele de 15 și 16 noiembrie. La deschiderea lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul Manlio Brosio, secretar general al N.A T.O., care a pledat în favoarea întăririi dispozitivelor militare ale N.A.T.O. din Europa occidentală.

din Pakistan
© LA N0WSHERA GARNI
ZOANA SE AFLA IN STARE 

DE ALERTĂKARACI 11 (Agerpres). — Informațiile transmise duminică noaptea de agențiile de presă semnalează o recrudescență a tulburărilor studențești din Pakistan. în majoritatea centrelor universitare, menționează agenția France Presse, au continuat demonstrațiile studențești în ciuda măsurilor de securitate excepționale adoptate de autorități.în orașul Nowshera, 'situat în a- propiere de Peshawar, unde președintele Ayub Khan a fost ținta unui atentat duminică dimineața, 
a avut loc o puternică demonstrație studențească. După cum a declarat un purtător de cuvînt ai districtului administrativ, poliția a deschis focul împotriva demonstranților, omorînd un student și rănind numeroși alții. Demonstrația studențească, care a durat cî- teva ore, a putut fi împrăștiată numai după ce autoritățile au chemat în sprijinul poliției și unități militare.Pentru a preveni noi incidente, garnizoana din oraș se află în stare de alertă, iar pe străzi patrulează continuu mașini ale poliției.La Caraci, conducerea Universității a închis pentru o perioadă nelimitată această instituție de în- vățămînt superior. A fost amîna- tă, de asemenea, sesiunea de examene. Aceste măsuri au fost a- doptate ca urmare a demonstrațiilor studențești din oraș organizate în sprijinul conducătorilor studenților arestați de autorități.
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